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Tilžas internātpamatskolai - 55!

1959.gada nogalē pirmais skolas zvans uz pirmo stundu aicināja
Tilžas internātpamatskolas (TIPS)
skolēnus un skolotājus. Kopš
šī brīža pagājuši jau 55 gadi, un
šodien Tilžas internātpamatskolas
kolektīvs visus absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus
aicina uz skolas 55 gadu svinīgo
pasākumu „Baltās ābeles stāsts”.
„Mums visiem šie skolas svētki
ir īpaši. Gatavoties sākām jau
pagājušajā mācību gadā - Projektu
nedēļā, kad lielas un mazas rokas
un rociņas gatavoja noformējumu,
apsveikumus, ielūgumus, apkopoja informāciju par skolu. Pēdējā
mēneša laikā sarunas skolā raisās
vien par tuvojošos pasākumu.
Pēcpusdienas skolā pavadām
kavējoties atmiņās, pārlapojot
foto albumus, atceroties mīļos
kolēģus, arī tos, kuru šobrīd nav
mūsu vidū... Atceramies, kā bija
toreiz - pirms vairākiem gadiem,
un kā ir šodien, kad pagājuši 55
gadi”,” teic skolas direktore Iluta
Bērziša.
Dzīvē viss iet un aiziet... Pa
šiem gadiem ir noticis tik daudz,
bet par to vislabāk zina pastāstīt
sirmās Ābeles pie skolas, kas ar
skolu ir saaugušas no pašiem
pirmsākumiem:
„Te nu es stāvu! Skolas Ābele
baltā...Stāvu un domāju - re, nu
jau 55 gadus esmu lieciniece visiem
notikumiem skolas dzīvē. Sirdī ielīst
siltums, redzu, jūs šeit esat laimīgi!
Te jums ļauj justies mīlētiem un
vajadzīgiem. Te jums birst asaras,
te jūs apmīļo, te māca raudzīties uz
dzīvi atvērtām acīm un atvērtu sirdi.

Tilžas
internātpamatskolas
ēkas celtniecība tika uzsākta
1957.gadā, bet tobrīd nebija
zināms, kāda tipa skola tā būs.
Pēc diviem gadiem, 1959.gada
decembrī, darbu uzsāka skolas

Te jums māca piedot...”
Par skolas pasākumu lielu
interesi izrāda skolas absolventi, kuri vēlas redzēt, kā skola ir
mainījusies daudzo gadu gaitā,
un vienkārši pakavēties bērnības
atmiņās - satikt klasesbiedrus,
mīļos skolotājus, vienkārši labus
cilvēkus, kas ir bijuši kā balsts gan
priecīgos, gan skumjos brīžos.
Un atkal Ābele stāsta: „Vējiņš
lēnām iešalc manās lapās un čukst
- Vai tu atceries, cik bērnu blēņām
bijām līdzdalībnieki? Tā ir vesela krāsu palete - ar gaišākām un
tumšākām krāsām. Tās ir atmiņas,
kas pavada mūs visu mūžu, tās ir
cerības rītdienai. Vējš nerimstas un
iešalc Ābeles lapās: „Skaties! Re,
skolotāji, darbinieki! Dažs nāk ar
starojošu smaidu, dažs rūpēs sarauktu pieri, dažs vienkārši klusi
ar siltu plaukstu noglāsta bērna
galvu...”
„Lai ko mēs darītu, ir svarīgi, ar
kādu sirds nodomu mēs to darām,
nevis kā tas izskatās no ārienes.
Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc
paņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus šodien!
Rīt Tev taps dāvāts vēl...,” novēl
I.Bērziša piebilstot : „Tiksimies visi
skolas pasākumā, izdzīvosim līdzi
Baltās ābeles stāstam!”
8.klases skolniece Inese
Staģe, TIPS parlamenta prezidente par skolu:
„Šī skola nav tikai liela, balta
ēka, tas ir kaut kas vairāk...Mājas,
jā, tās ir mūsu otrās mājas. Tā dod
mums siltumu un mājīgumu. Ejot
pa gaiteni, mēs redzam savas otrās
mammas un tētus, kas nāk mums

kolektīvs, lai skolu sagatavotu
jaunajam mācību gadam. Bet
jau 1960.gada 20.janvārī Tilžas
internātpamatskola tika atvērta
arī skolēniem. Skolā tika atvērtas
1. - 4.klase un tajā strādāja 16

20. (113.) numurs

Svinēsim valsts svētkus
kopā – 17.novembrī!
17.novembrī
plkst.
19.00
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
notiks svētku sarīkojums „Tautas laiks - mans laiks”. Pasākuma
laikā tiks sumināti Balvu novada
Domes Atzinības rakstu saņēmēji,
uzstāsies gan viesi, gan pašmāju
mākslinieki. Koncertprogrammu
sniegs Rīgas Zelta koris.

Informācija par NĪN

TIPS kolektīvs nepilnā sastāvā šī gada Skolotāju dienas pasākumā Kubulos
pretī ar siltu smaidu. Šī skola, šī
otrā mūsu dvēsele, dod mums to,
ko daudzi nevar atļauties - cerību
un nākotni.
Mana skola man deva sirdī
siltumu, tā deva man jautrību,
tā dāvāja man labus draugus.
Skolotāji. Katru dienu no viņu
mutēm skan neskaitāmi mīļi
vārdi un domas, lai mierinātu
tad, kad mums sāp. Skumji, ka ir
daži skolēni, kuru dvēseles ir aukstas un kuriem viss ir vienalga. Es
vienmēr atcerēšos savu skolu.
Ceru, ka, atbraucot ciemos, es
te jutīšos tikpat labi kā tagad un
vienmēr visiem teikšu: „Tā ir laba
skola!””
TIPS skolēni skolai novēl:

skolotāji. Ar 1962./1963. mācību
gadu internātskolā mācās 260
skolēni. Pirmais izlaidums tika
svinēts 1963.gada jūnijā, kad skolu
absolvēja 19 skolēni.
Šobrīd Tilžas internātpamat-

Lai skola pastāv ilgus gadus!
Lai skolotājiem laba veselība
un izturība!
Lai skolēni čakli mācītos un
klausītu skolotājus!
Lai skolā mācītos kupls
skolēnu skaits!
Lai skola būtu tikpat skaista kā
līdz šim!
Lai skolas pavārītes gatavo tikpat garšīgi kā līdz šim!
Lai skolēni gūst panākumus ne
tikai novadā, bet arī visas Latvijas
mērogā!
Lai skolēni skolā justos kā
mājās!
Lai visi skolā dzīvotu draudzīgi
kā viena liela ģimene!
Lai skolai piepildītos visi sapņi!
skolā mācās 100 skolēni. Pastāv
9 klašu komplekti. Iestādē strādā
44 pedagogi, 4 no tiem ir Tilžas
internātpamatskolas absolventi,
kā arī 32 tehniskie darbinieki, 5 no
tiem - skolas absolventi.
Skola īsteno pamatizglītības
programmu, pirmsskolas izglītības
programmu, speciālās izglītības
programmu bērniem ar mācīšanās
traucējumiem, speciālās izglītības
programmu bērniem ar garīgo
atpalicību (A un B līmenis).
Skolu vada direktore Iluta
Bērziša, direktora vietniece mācību darbā Ilona Dzene, direktora vietniece audzināšanas darbā
Mareta Timoškāne un Iveta Zelča,
direktora vietniece saimniecības
darbā Gunta Kalniņa.
Gadu gaitā skolā ir iedibinājušās savas tradīcijas un
pasākumi, kurus labprāt apmeklē
gan skolēni, gan skolotāji.
TIPS
55
gadu
svinīgais
pasākums notiks 31. oktobrī Tilžas
Kultūras namā. Reģistrēšanās no
plkst. 17.00. Plkst. 18.00 svinīgais
pasākums. Pēc pasākuma absolventu tikšanās un balle Tilžas
internātpamatskolā.
Dalības
maksa 2 eiro. Līdzi jāņem groziņš
un labs garastāvoklis. Telefons
informācijai:64563858. Vēlams iepriekš pieteikties!

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem paziņojuma saņemšanai ir iespēja pieteikties portālā
www.epakalpojumi.lv.
Lai veicinātu nekustamā
īpašuma nodokļa savlaicīgu nomaksu, nodokļa maksātājiem
ir iespējams pieteikties atgādinājuma saņemšanai gan e-pastā,
gan īsziņā uz mobilo tālruni. Arī šī
pieteikšanās notiek portālā www.
epakalpojumi.lv.
Atgādinām, ka tuvojas pēdējais šī gada samaksas termiņš –
17.novembris!

Sudrabkāzu balle
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā
22.novembrī
notiks
Sudrabkāzu balle “Tavu sirdspukstu atbalsīs”.
Pārus, kuri laulību noslēguši
1989.gadā, aicinām pieteikties
pasākumam personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā - Balvos, Sporta ielā 1, vai pa tālruņiem:
64507147; 29397765; 29411518
līdz 15.novembrim.

Balvu novada zemniek,
uzņēmēj!
Šī gada 29.novembrī plkst.
19.00 Balvu novada pašvaldība
rīko
tradicionālo
pasākumu
„Zemnieku, uzņēmēju balle”,
kurā vairākās nominācijās tiks
godināti Balvu novada zemnieki
un uzņēmēji.
Dalības maksa personai EUR
12,00. Pieteikšanās novada pagastu pārvaldēs vai Ziemeļlatgales
Biznesa centrā.
Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
Ieplāno, atnāc, atpūties un
baudi!

Seminārs piena ražotājiem
Šī gada 4.novembrī plkst.
10.00 Gulbenes novada domes
3.stāva zāle (Gulbenē, Ābeļu ielā
2) biedrība „Zemnieku saeima”
rīko bezmaksas semināru piena
ražotājiem „Iespējas un darāmās
lietas piena ražošanas saimniecībā
krīzes apstākļos”.
Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie biedrības
„Zemnieku saeima” biroja administratores Daces Freimutes pa
tālr. 67027044 vai rakstot: birojs@
zemniekusaeima.lv
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Andris Kazinovskis: Latgale ir Latvijas lakmuss
guberņām, kā arī Latgales latvieši
no Vitebskas guberņas vienojās
par savas valsts izveidošanu. Šī
vienošanās tika īstenota 1918.
gada 18. novembrī, kad tika
pasludināta Latvijas Republika, un
vēlāk reģionu (arī Latgales) būtība
tika fiksēta LR Satversmes 3. pantā.

Ekonomikas doktors, profesors Staņislavs Keišs un Balvu novada domes priekšsēdētājs, Latgales reģiona attīstības aģentūras
padomes priekšsēdētājs Andris
Kazinovskis apkopojuši savu
ilgo (1996.–2013. g.) pētniecisko
darbību zinātniskā monogrāfijā
Reģionālā
attīstība
Latvijā:
administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas,
risinājumi. Monogrāfijā vērtēta
reformas gaita pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā,
plašā
salīdzinošā
kontekstā
analizēti
iespējamie
valsts
attīstības scenāriji, neizmantotās
iespējas un neveiksmju cēloņi.
Kazinovska kungs sarunājas ar
Neatkarīgo par reģionālo politiku
Latvijā.
– Jūs esat piedāvājuši un
pamatojuši nevis atsevišķas
reformas idejas, bet kompleksu
valsts reģionālās politikas konstrukciju. 2001. gadā iznāca
jūsu abu grāmata Reģionālā
administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā. Taču, izlasot monogrāfiju,
man radās iespaids, ka tā nav
tik daudz padarītā rezumējums,
cik arvien priekšvārds turpmāk
darāmajam.
– Darbs tiešām bijis pamatīgs
un ilgstošs. Un mēs tiešām sākām
ar Eiropas Savienības struktūras,
līdzekļu, finanšu aprites izpēti.
Man un Staņislavam pozitīvs
atklājums bija tas, ka ES pati veidojusies, ņemot par pamatu
reģionālo attīstību. Tā veido
Eiropas nākotnes dokumentu
pamatu. Viss balstās reģionālajā
attīstībā. Arī līdzekļi, kas ir ES, Eiropas Komisijas rīcībā pamatā
domāti reģionu attīstībai. Kāpēc
tā? Tāpēc, ka vēsturiski par pamatu tika ņemta Vācija. Vācijā pēc
sakāves Otrajā pasaules karā bija
lieli centrālās varas patstāvības,
pārvaldes ierobežojumi. Tāpēc
vācieši izdomāja dot rīcības
tiesības reģioniem pārvaldes,
finanšu, nodokļu, daudzās citās
jomās. Un Vācija sāka strauji
attīstīties. Tāpēc, ka attīstījās
reģioni. Šo principu ņēma par
pamatu ES. Bet tad, kad mēs
1998. gadā Latgales konferencē
ar savām idejām pirmoreiz
uzstājāmies plašākas publikas
priekšā, populāriem cilvēkiem,
zinātniekiem tas likās kaut kas
nedzirdēts. Viņi skatījās uz mums
platām acīm.
Bet mēs saskatījām līdzību,
saskatījām iespēju arī Latvijā
ņemt par attīstības un arī
ES
struktūrfondu
apguves
pamatvienību reģionus. Latvija
kopš pašiem pirmsākumiem ir
izveidojusies no reģioniem. Jau
esot cariskās Krievijas sastāvā,
latvieši no Kurzemes un Vidzemes

– Vai jūsu pētījumiem ir
bijušas kādas praktiskas sekas
valsts politikā?
– Staņislavs ir zinātnieks ar ļoti
lielu intelektuālo un informatīvo
bagāžu. Es esmu politiķis, pašvaldības vadītājs, kurš tūlīt būs
nostrādājis pašvaldības darbā 25
gadus. Mēs salikām savu pieredzi
kopā, un neviens nevar pārmest,
ka mūsu priekšlikumi ir vai nu
tikai teorija, vai tikai prakse. Savus pētījumus esam snieguši
politiķiem pakāpeniski. No vienas puses, varu piekrist tam, ka
monogrāfija zināmā veidā ir atskaite par mūsu paveikto, bet
valstī neizdarīto. Tomēr – mēs
to nerakstījām vēsturei, mēs to
rakstījām nākotnei. Jo mainīt valsts
politiku nekad nav par vēlu.
Un – es nevaru teikt, ka nekas
nav ticis ņemts vērā. Mūsu vai ne
mūsu dēļ, bet politiķi ir spiesti
vairāk pievērsties reģionālajai politikai. Satversmē nosaukto reģionu
kā administratīvo vienību statuss
nav juridiski noteikts, taču citādi
tie figurē jo daudzās izpausmēs.
Sākot ar kartēm un beidzot ar Latgales programmu.
– Tomēr – otrā līmeņa pašvaldību iespējamība oficiāli arvien
tiek turēta «varbūt kaut kad…»
līmenī, bet esošo administratīvi
teritoriālo ainavu viens no jūsu
monogrāfijas recenzentiem, Latgales reģiona attīstības aģentūras
direktors Māris Bozovičs vērtē
ļoti bargi: «Salīdzinot savā starpā
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
administratīvās kartes, Latvijas
karte izskatās tā, it kā te būtu
«viesojies 5. kategorijas taifūns»,
kas «sakārtojis» novadus Latvijā
tā, lai tie nebūtu vairs savā starpā
salīdzināmi ne pēc teritorijas,
ne pēc iedzīvotāju skaita, ne
pēc ekonomiskās aktivitātes.
Šajā sakarā rodas iespaids,
ka administratīvi teritoriālās
reformas rezultāts ir no sērijas
«gribējām kā labāk..»» Kā jūs
pats, saistībā ar monogrāfijas
pamattēzēm, vērtējat esošo Latvijas novadu karti?
– Principā es piekrītu Bozoviča
kungam. Viņš ir zinošs cilvēks un
tāpēc tik atklāti vērtē. Starp citu,
daudzi uzskata, ka veikta nevis
vietējā administratīvā reforma,
bet reģionālā reforma. Tas nozīmē
vien to, ka arī starp politiķiem
ir daudz vai nu nekompetentu
cilvēku, vai meļu. Tika veikta
vietējā, pirmā līmeņa pašvaldību
reforma, likvidējot pagastus un
izveidojot novadus, likvidējot
rajonus un to vietā neizveidojot neko… Rajonus, kuri bija otrā
līmeņa pašvaldības, varēja apvienot, izveidojot četrus reģionus. Plus
Rīga. Tas netika darīts. Taču saka –
notikusi reģionālā reforma. Tās ir
absolūtas muļķības.
Jā, laiks ir pazaudēts, attīstība
nav notikusi, tāpēc piedzīvojam
dažādas
likstas.
Iedzīvotāju

plūsma virzās projām no laukiem
un reģioniem. Projām arī no Latvijas. Latvija grib balstīties tikai uz
Rīgu. Tas ir pilnīgi nepareizi. Šobrīd
Latvijā ir Lielo pilsētu apvienība.
Jā, tie ir ietekmīgi cilvēki. Bet katrs
no šīs apvienības pamatā domā
par savu pilsētu. Viņi ietekmē
lielo politiku tik lielā mērā, ka
Nacionālās attīstības plāns iznāk
pēc viņu prāta. Struktūrfondu
līdzekļu sadalei lielajām pilsētām
ir milzīga, speciāla programma.
Sākotnēji
bija
papildus
izdomāti vēl daži attīstības centri.
Tagad ir 9+21.
Mēs visu laiku eksperimentējam. Mūsu liberālisms un
brīvdomība ir tikuši tiktāl, ka tiek
uzskatīts par iespējamu neapgādāt
idejas ar zinātnisku pamatojumu. Pie varas nāk arvien citi
«atjaunotāji», eksperimentētāji.
Bet teorētisku zināšanu, pamata,
uz kā balstīties, viņiem nav. Tikai
idejas, tikai fantāzijas. Valsts ir
pārvērsta par eksperimentālu poligonu. Arī politikā. Tam vienreiz ir
jābeidzas.
Mēs tik un tā paliksim pie sava.
Mana pārliecība ir nemainīga. Latvija sekmīgi var attīstīties tikai un
vienīgi tad, ja attīstīsies reģioni.
Varbūt mūsu grāmatai vajadzēja
parādīties mēnesi divus pirms
vēlēšanām. Varbūt tad viens otrs
politiķis būtu spiests analizēt
situāciju grāmatas kontekstā.
Bet – tik un tā, arī valdība, arī
jaunievēlētā Saeima būs spiesta
ņemt to vērā.
– Jūs grāmatā rakstāt, ka
pašlabums politikā diemžēl jo
bieži stāvējis augstāk par valsts
interesēm. Ar to var skaidrot,
kāpēc centrālā vara nevēlas
reģionus. Kamdēļ radīt spēcīgus
potenciālo konkurentu perēkļus,
kādēļ deleģēt varu un funkcijas,
ja tā vairojas varas zaudēšanas
riski?
– Banāli, bet fakts – partijas negrib mainīt sistēmu.
Proporcionālā vēlēšanu sistēma
tām šodien ir ļoti izdevīga. Jo varas
partijas, precīzāk, katras partijas
spice, valde, priekšsēdētājs vai
kāds sponsors tagad var ļoti šaurā
lokā lemt, kādas prioritātes dot
attīstībai. Pat koalīcijā to cilvēku
loks, kuri pieņem atbildīgus
lēmumus, ir ļoti šaurs. Bet, ja tas
ir šaurs, tad savtīgās intereses
netiks aizmirstas. Skaidrs, ka šie
cilvēki negribēs mainīt sistēmu.
Negribēs, lai deputāti tiktu
ievēlēti jauktā vēlēšanu sistēmā.
Viņi nevēlas, lai puse deputātu
nebūtu pakļauti partijām un celtu
īkšķus turp vai šurp bez norādēm.
Tātad varam secināt, ka arī
likumdevējs ir pakārtots šim principam. Vispirms es, vispirms man.
Partijām ir izdevīga centralizēta
valsts pārvalde. Jo – pārvalda
taču ministrijas. Valdība un ministrijas. Šaurs cilvēku loks sadala
ministru portfeļus. Ministriem ir
visa vara, visi, gan valsts budžeta,
gan arī struktūrfondu, līdzekļi. ES
struktūrfondu līdzekļu apgūšanā
ir izvēlēts nozaru princips. Tas
nozīmē, ka šie cilvēki nosaka politiku. Grāmatā ir minēti piemēri.
Tajā skaitā pašvaldību vadītāji,
kuri skaisti runā it kā valsts vārdā,
bet, kā tiek līdz līdzekļiem, tā

velk uz savu pašvaldību. Grāmatā
nosauktās personālijas savas
kļūdas nav atzinušas. Tās maina
partijas, bet turpina savu politisko
karjeru, savu politisko gājienu.
– Tad man ir jautājums – vai ar
šādu pieeju Latvijā ir īstenojama
kohēzija?
– Nē. Ar šādu sistēmu tas
nav iespējams. To apliecina
arī pieredze, ko esam guvuši
iepriekšējā (2007.–2013. g.) ES
fondu
plānošanas
periodā.
Grāmatā ir ievietotas diagrammas, kuras liecina, ka reģioniem
līdzekļi tikuši dalīti nevienmērīgi.
Mēs ierosinājām iedibināt vismaz
kvotu sistēmu. Bet tā tiek ievērota
vien dažos atsevišķos gadījumos.
Arī nākamajā plānošanas periodā
(2014.–2020. g.) pamatā pastāvēs
tie paši principi. Līdzekļu sadale
nav bijusi taisnīga, un arī tuvākā
pārskatāmā laikā nav paredzēts,
ka tā būs taisnīga.
Nesen
notika
Latgales
attīstības padomes sanāksme
Preiļos. Skaidrot jauno pieeju
bija aicināts ekonomikas ministrs.
Neatbrauca ne ministrs, ne valsts
sekretārs, ne valsts sekretāra vietnieks. Atbrauca kādas nodaļas
priekšnieka vietnieks. Tāda ir
attieksme. Turklāt šis cilvēks
prezentēja uzskatu, ka līdzekļi
paredzēti lielu uzņēmēju projektu
apgādam. Uz Latgali no tā visa attiecas ļoti neliela daļa. Mūsu puses iebildumi diemžēl nav ņemti
vērā. Tas nozīmē, ka jau pastāv
kaut kāds fiksēts, prognozējams
cilvēku loks, kuriem un kuru
firmām šie līdzekļi jau ir iezīmēti.
Nevis – dalīt līdzekļus pa
reģioniem kaut vai proporcionāli
iedzīvotāju skaitam vai teritorijai.
Tātad turpināsies pašreizējā politika. Rīga un Pierīga.
– Vai šī netaisnība neievelkas
par ilgu? Kāda varētu būt reakcija? Turklāt kādam būtu par to arī
jāatbild…
– Ko mēs gribam panākt ar
saviem priekšlikumiem? Mēs
gribam, lai visa Latvijas teritorija
būtu vienota. Šodien nodokļu
sistēma ir vienota, bet atbalsts
nav vie-nots. Kā tas var būt!? Jūs
prasāt no mums nodokļus, bet
mēs sāksim domāt… Uzņēmējs,
kurš dzīvo Vidzemē vai Latgalē, sāks
domāt: tie paši nodokļi, tie paši
nodokļu procenti, ko maksā Rīgā,
bet, ja man nav pieejams līdzvērtīgs
val-sts un Eiropas atbalsts, kāpēc
man tie nodokļi jāmaksā? Es to saku,
lai viens otrs padomā. Jo uzskatu,
ka nav aiz kalniem arī sociālie nemieri. Par to es bažījos. Es gribu,
lai Latvija plauktu un zeltu. Lai
Latvija būtu neatkarīga valsts. Bet
man ir bažas, ka ar esošo politiku
mēs zāģējam zaru, uz kura sēžam,
un neprognozējam savas rīcības
sekas.
Turklāt daudziem Latvijā,
īpaši Rīgā, varbūt nav pilnīgas
informācijas, ko dara cilvēki
Latgalē, cik viņi aktīvi, cik aktīvas
pašvaldības. Balvi un daudzas citas Latgales pašvaldības, sevišķi
pierobežā, ļoti aktīvi strādā ar
projektiem un cer uz līdzekļiem,
kas nāk no struktūrfondiem. Tās
aktīvi sadarbojas ar kaimiņiem
otrpus robežai (ar igauņiem,

krieviem, tāpat baltkrieviem un
lietuviešiem).
Mēs savedam kopā uzņēmējus, savedam kopā kultūras,
savedam kopā izglītības, sporta,
sociālos darbiniekus. Viņiem
ir idejas, viņiem ir projekti. Bet
viņi nespēj tos realizēt. Jo valsts
neatbalsta. Jo vairāk – piemēram,
iepriekšējā plānošanas periodā
tika izsludināta Latvijas–Igaunijas–
Krievijas pārrobežu sadarbības
programma divās kārtās.
Pirmajā kārtā pierobežas
teritorija, Vidzemes un Latgales
novadi gar Igaunijas un Krievijas
robežu, saņēma tikai 11 procentus
no šīs programmas naudas. Pārējā
aizgāja citur (pat Rīgai, Pierīgai,
Ķekavai,…). Nauda bija viltīgi nosaukta – pārrobežu sadarbībai.
Par kādu pierobežas attīstību var
būt runa, ja Eiropas nauda, kas
tai vajadzīga, pierobežu neatbalsta un praktiski aiziet ārpus
pierobežas teritorijas? Centrālajai
varai nav izpratnes par reģioniem.
Tā uzskata, ka turēs varu un dalīs
līdzekļus mūžīgi. Mūsu uzdevums bija novest līdz apjēgai
– kas ir reģions, kas ir reģionālā
attīstība. Turklāt jāņem vērā, ka
struktūrfondu līdzekļi, ņemot vērā
ES paplašināšanos, ies mazumā un
varbūt vispār beigsies. Tad Latvijai
savā telpā nāksies vēl grūtāk, vēl
sāpīgāk dalīt naudu reģioniem,
perifērijai. Jo rīdzinieki teiks:
mums ir darba vietas, mums vajag
gūt labumu no tā, ko dodam valstij un Rīgai, kas ir viņiem,…
– Šķiet, Otrajā pasaules
latgaliešu kongresā (2002. g.)
radītais un Saeimā iesniegtais
likumprojekts Par tieši vēlētu
reģionu pašvaldībām paredzēja,
ka Latgalei jākļūst par politiski, ekonomiski, kultūrsociāli
nedalāmu kultūrvēsturisku novadu jeb, precīzāk, reģionu. Vai
ir kaut kādā ziņā iets uz to pusi?
– Tolaik šī rezolūcija tika
aizsūtīta gan Valsts prezidentei
Vairai VīķeiFreibergai, gan Saeimas
priekšsēdētājam Jānim Straumem,
gan premjerministram Andrim
Bērziņam. Vispretimnākošākais
bija Jānis Straume. Viņš mūs
uzaicināja, mēs aizbraucām. Tie,
kas sarunā pārstāvēja viņa pusi,
gribēja, lai pierādām, kāpēc
vajadzīgs
reģions,
piedāvāja
citādus risinājumus, teica – tad
jau labāk ik mēnesi maksāsim
katram iedzīvotājam 200 latu,
lai paliek laukos, bet neveidosim reģionus. Tādā garā. Arī tolaik tuvojās Saeimas vēlēšanas,
un Straume apsolīja, ka tūlīt pēc
vēlēšanām rīkosimies. Cik atceros, viņi paspēja sagatavot
projektiņu… Taču pēc Saeimas
vēlēšanām mainījās vara, mainījās
amatpersonas. Nāca citi politiķi,
kuri nejutās ar šiem dokumentiem saistīti, jo nebija tos personiski saņēmuši. Valsts prezidente šo
vesela reģiona priekšlikumu, var
sacīt, ignorēja.
Tur jau tā lieta, ka nav
pēctecības. Kārtējā vara, kārtējā
Saeima uzskata, ka ir izredzēta
īpaši un ka Latvijas politika
deputātiem jāveido no jauna.
Iepriekšējais tiem nav saistošs. Ar
to tas viss diemžēl arī beidzās.
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“Balvu Novada Ziņas”, 2014.gada 30.oktobris
– Nevar teikt, ka Latgale
mūsu prātos ir pavisam pamesta. Tā itin bieži tiek piesaukta
kā… poētisms. Bet – kā izskatās
Latgale reālajā Latvijas, 4+1,
kontekstā.
Monogrāfijā
tas
ilustrēts ar konkrētiem skaitļiem,
bet te es gribētu īsu slēdzienu.
– Tas, ko es jums stāstu, ir
papildinājums tam, kas ir grāmatā.
Latgale? Daiļrunīgi izsakoties,
visi Latvijas reģioni, bet Latgale
īpaši, noasiņo. Tāpēc, ka mūsu
lielākā vērtība ir bijuši cilvēki,
Latgales iedzīvotāji.
Latgalē
valsts pirmsākumos bija ļoti daudz
iedzīvotāju. Bet, tā kā valsts vara
nespēja un nespēj dot Latgalei
tādas tiesības, lai tā pati varētu
attīstīties, ražot un dzīvot, tad
Latgale kļuva par milzīgu donoru. Visos laikos. Brīvvalsts laikā.
Padomju laikā. Un arī tagad tas
turpinās. Latgale ir mūžīgais donors. Pārējai Latvijai, Rīgai un
tagad arī ārzemēm. Asinsdonors.
Jo atdodam dārgāko, kas mums
ir. Cilvēkus. Noasiņojam. Un politika ir tāda, ka noasiņo arī pārējie
reģioni un valsts kopumā. Cik ilgi
mēs tā darīsim? Cik?!
Es pat uzskatu, ka jāsāk gatavoties nopietni pieņemt domu
– vieta tukša nekad nepaliek un
nepaliks. Gan Latvijā, gan, īpaši,
Latgalē mums jābūt gataviem, ka
arvien vairāk te ieplūdīs cilvēki no
citām vietām, kur dzīves līmenis
ir vēl zemāks. Bet – vai viņi vairs
runās latviski, vai viņi vairs runās
pat krieviski, to mēs nezinām.
Imigrācija būs ļoti liela.
Mani satrauc arī nekustamā
īpašuma tirgus. Latvijas valsts, jebkuras valsts vislielākā nacionālā
bagātība tomēr ir zeme, meži.
Latvijas politika ļauj citu valstu
pilsoņiem un firmām brīvi, bez
kādiem ierobežojumiem iegūt
šo bagātību savā īpašumā un
pārvaldīšanā par sviestmaizi.
Visvairāk tas redzams tieši Latgalē,
pat pierobežā. Runāju ar Ludzas
novada vadītāju Alīnu Gendeli.
Viņa minēja neoficiāli izzinātus
datus, kuri liecina, ka jau 27%
Ludzas novada teritorijas nav
Latvijas iedzīvotāju (nerunājot
par pilsoņiem) rokās. Balvu pusē
varbūt tik traģiski nav, bet līdzīgi
gan. Un tā visur. Cilvēki pazūd.
Cilvēki, kas te paliek, ir nabadzīgi.
Ražošana netiek īpaši atbalstīta.
Viss iepriekš minētais, manuprāt,
ir kļuvis par nacionālās drošības
jautājumu.
– Kāda perspektīva no tā izriet?
– Ko tad mēs nākotnē varam paredzēt Latgalei, pārējiem
reģioniem un Latvijai? To pašu,
kas jau ir pierādījies citās vietās.
Un nu arī Latvijā. Proti – ja nīkuļo
un nav lemta attīstībai valsts
vājākā teritorija, tad agri vai vēlu
pati valsts attīstības ziņā aiziet uz
leju. Latgale ir Latvijas lakmuss. Ja
Latgale nīkuļo, ja Latgales attīstība
ir niecīga vai ar mīnusa zīmi, tad
agri vai vēlu tas atsauksies uz
Latviju kopumā. Pašas no sevis
problēmas, lai kā politiķi liktos tās
neredzam, nepazudīs. Bet – tik un
tā es uzskatu, ka vēl ir izeja. Izeju
fiksē arī mūsu priekšlikumi.
Pārpublicēts no laikraksta
“Neatkarīgā Rīta Avīze”
21.oktobra numura.
Autors - Viktors Avotiņš
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Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība turpina
izaugsmi un uzsāk cīņu ar parādniekiem

SIA „Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” ir veiksmīgi
noslēgusi
2013.finanšu
gadu
un turpina veiksmīgu izaugsmi,
attīstot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tuvāk
novadu iedzīvotāju dzīvesvietai.
Šovasar uzņēmums pilnībā ir
norēķinājies par iepriekšējos
gados
uzkrātajiem
nodokļu
parādiem, ko atzinīgi novērtējis
arī Valsts ieņēmumu dienests,
iekļaujot uzņēmumu labo komersantu sarakstā. Tajā pašā laikā
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” izaugsmi var bremzēt
nesamaksātās pacientu iemaksas
par slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem un ārstu vizītēm. Kopējā
pacientu parāda summa šobrīd
ir vairāk nekā 58 000 eiro, kas ir
par 10 000 eiro vairāk nekā šajā
pašā laika periodā pērn. Slimnīcu
apvienība patur tiesības vērsties
pret pacientiem nemaksātājiem
ar parādu piedziņu tiesā.
Marģers
Zeitmanis,
SIA
„Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” valdes priekšsēdētājs:
“Slimnīcu apvienības valde rūpīgi
uzklausa ikvienu ierosinājumu,
lai nākotnē varētu sava reģiona
iedzīvotājiem nodrošināt arvien

plašāku veselības aprūpes pakalpojumu spektru un piesaistītu
jaunus speciālistus. Tomēr visu
labi iesākto un uz attīstību tendēto
ārkārtīgi bremzē nesamaksātās
pacientu iemaksas par vizītēm
pie ambulatorajiem speciālistiem,
uzņemšanas nodaļās, kā arī par
ārstēšanos stacionārā. Kopumā
uz šo brīdi parādu summa ir
sasniegusi 58 240,00 EUR, kas
pagājušajā gadā uz šo pašu laiku
bija 49 300 EUR. Tas ir būtisks
pieaugums un liek domāt par
ļaunprātīgu
nemaksāšanu.
Slimnīcās tiek veikta visu pacientu datu reģistrēšana, tāpēc
mēs rūpīgi apsveram iespēju
vērsties ar parādu piedziņu tiesā,
bet ļaunprātīgas nemaksāšanas
gadījumā parādniekiem pat atteikt
plānveida medicīnisko palīdzību.”
2011.gada nogalē Gulbenes un
Balvu slimnīcas bija uz bankrota
sliekšņa un novadu pašvaldības
pieņēma lēmumu izveidot krīzes
vadības komandu, lai, izmantojot
esošos resursus, varētu nodrošināt
slimnīcu turpmāko darbību un
attīstību. Tā rezultātā tika veikta
abu slimnīcu restrukturizācija ar
mērķi izslēgt abu slimnīcu darbā
dublējošās funkcijas un optimizēt

slimnīcu darbu, saglabājot medicīniskās aprūpes pieejamību
reģionu iedzīvotājiem.
Pērn pēc vērienīgas renovācijas tika atklātas Balvu un Gulbenes reģionālās slimnīcas ēkas,
īstenojot abu reģionālo slimnīcu
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošanu un slimnīcas ēku rekonstrukcijas darbus. Pateicoties
Eiropas Savienības finansējumam
vairāk nekā 3,5 miljonu eiro
apmērā gan Balvu slimnīcas, gan
Gulbenes slimnīcas pacienti un
darbinieki izbauda sakārtotas
infrastruktūras
priekšrocības
- operāciju zāle ir aprīkota ar
modernām tehnoloģijām, jaunas iekārtas ir iegādātas arī
uzņemšanas nodaļām un reanimācijas nodaļai. Personāls un
pacienti priecājas par ērtām
izremontētām
telpām,
kas
būtiski uzlabojis darba vidi abās
slimnīcās. Pacientu uzturēšanās
slimnīcā kļuvusi komfortablāka
pateicoties daudzajiem mūsdienīgajiem sanitārajiem mezgliem,
labai ventilācijas un skābekļa
apgādes sistēmai.
Slimnīcas infekciju nodaļa
kopš šī gada sākuma ir pārcēlusies
uz jaunām, mūsdienīgām telpām,

veco ēku atstājot vēsturei.
Balvu slimnīca ir saglabājusi
“Mazulim draudzīgas slimnīcas”
nosaukumu, un pagājušajā gadā
te pasaulē nākuši 356 mazuļi un
šogad līdz oktobrim par savu
izvēlējušies 215 mazuļu vecāki no
dažādām Latvijas pilsētām. Balvus par dzimšanas vietu izvēlas
tieši īpašās attieksmes, miera un
individuālās aprūpes dēļ.
Balvu un Gulbenes slimnīcās
ieviesti arī vairāki jauni pakalpojumi iedzīvotājiem: Balvos šobrīd ir
pieejams Holtera monitorēšanas
izmeklējums, kur sirds veselības
pārbaudi veic Dr.Sarmīte Pužule,
kāju vēnu doplerogrāfiju veic
Dr.Vladimirs Sorokins, pieejams
datortomogrāfijas izmeklējums
ambulatoriem pacientiem, oktobrī darbu uzsākusi ārste nefroloģe
Dr. Zepa un ārsts neirologs Dr.
Noviks. Gulbenē tiek sniegti kaulu
blīvuma mērīšanas pakalpojumi
ar osteodensitometrijas iekārtu.
Slimnīcu apvienībai piesaistīti
vairāki jauni anesteziologi un jauna ķirurģe rezidente.
Marģers Zeitmanis
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienības” valdes priekšsēdētājs

Valsts iestāžu vadītāji pārrunā aktualitātes
15.oktobrī uz tikšanos ar Balvu
novada Domes priekšsēdētāju
Andri Kazinovski bija aicināti
valsts iestāžu vadītāji. Šajā tikšanās
reizē A. Kazinovskis informēja,
ka pašvaldība pašlaik domā par
nākamo plānošanas periodu un
dalību trīs Latgales programmās,
un aicināja arī valsts iestādes
iesniegt savus piedāvājumus
un ierosinājumus Balvu novada
attīstībai.
Domes priekšsēdētājs pastāstīja par Balvu Profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu, kuras
mērķis ir stiprināt profesionālo
izglītību Balvu novadā, meklējot
tādas specialitātes, kuras ir
nepieciešamas uzņēmējiem.
Informēja arī par budžeta
ieņēmumiem, kuri, salīdzinot
ar
iepriekšējo
periodu,
ir
samazinājušies. Budžets gada
sākumā tiek veidots, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamību, tad gada laikā skatās,
kā tas pildās, un veic budžeta
grozījumus, izvērtējot pašvaldības
iestāžu
iesniegumus.
Šogad
vērojama aina, ka attīstībai varam
atvēlēt ievērojami mazāk nekā
pagājušajā gadā. Valstī ir jūtama
krīze. Ģeopolitiskā situācija tomēr
ir ietekmējusi arī pašvaldības
budžeta ieņēmumus.
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales teritoriālas
struktūrvienības veterinārā inspektore Sandra Vanaga pastāstīja,
ka Āfrikas cūku mēris mazliet ir
piebremzējis savu gaitu, pēdējie
saslimšanas gadījumi meža cūkām
oktobrī tika konstatēti Ludzas,
Burtnieku un Dagdas novados,
bet septembrī mājas cūkām –
Valkas novadā. Klasiskais cūku
mēris nomedītājām meža cūkām
gan tiek atklāts katru nedēļu, arī
Balvu pusē – Krišjāņu pagastā un
Baltinavas novadā. Interesanti ir
tas, ka mēris izpaužas tādā veidā,
ka to konstatē tikai nomedītajām
meža cūkām laboratoriski. Aktīvi
notiek arī vakcinācija pret klasisko cūku mēri. Septembrī bija
pirmā vakcinēšana, oktobrī –
otrā, un gaidāma arī trešā kārta.

Nomedītajām
meža
cūkām
tiek veiktas analīzes uz klasisko
cūku mēri, bet kritušajām un
aizdomīgajām arī uz Āfrikas cūku
mēri.
Līdz 7.novembrim pagarināts
biodrošības pasākumu ieviešanas
laiks māju cūku turētājiem.
Un joprojām tiek maksātas
kompensācijas par nokautajām
cūkām.
Āfrikas cūku mēris aktuāls
jautājums ir arī Valsts mežu dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības
Balvu
mežniecības
mežzines Gunas Začestes dienaskārtībā. Saistībā ar šo mēri notiek aktīva sadarbība ar medniekiem, lai mazinātu meža cūku
populāciju, kā arī katru nedēļu
tiek skaitītas nomedītās meža
cūkas. Ir savairojušies arī plēsēji –
vilki. Parādījušies arī lāči, manītas
svaigas pēdas.
G. Začeste informēja, ka Lauku
atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas pasākumam „Meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana”
aktivitātē jaunaudžu kopšana un
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.
Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.
gada 31.oktobra līdz 2014.gada
1.decembrim.
Valsts nodarbinātības aģentūras (NVA) Balvu filiāles vadītāja
Sandra Kindzule pastāstīja par
nodarbinātības situāciju Balvu
novadā.
Kopējais
bezdarba
rādītājs Latgalē ir tuvu 18 %, valstī
– 8,2%. Bezdarbnieku skaits ir
samazinājies. Pašlaik ir vērojama
tāda nodarbinātības situācija, ka
ar darbiniekiem tiek manipulēts –
“ja nedarīsi Tu, darīs kāds cits”, lai
cilvēkam būtu darbs, viņš gatavs
darīt gandrīz jebko. Balvu NVA
filiālē puse darbinieku strādā ES
sociālā fonda projekta ietvaros,
kurš gada beigās noslēdzas, līdz
ar to pašlaik notiek darbinieku
izvērtēšana, kuri paliek strādāt arī
pēc projekta noslēguma. Gada

beigās beidzas arī programma
“Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”. Pagaidām nav zināms, vai
šādas līdzīgas programmas tiks
piedāvātas arī nākamajā gadā.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Latgales reģionālās
iestādes Balvu nodaļas vadītāja
Janīna Pužule informēja, ka
Valsts ieņēmumu dienests tagad
pievērš ļoti lielu uzmanību klientu apkalpošanai, katrs klients,
kas atnāk, lai aiziet apmierināts.
Joprojām tiek veikts apzināšanas,
izskaidrošanas
darbs,
veiktas kontroles uzņēmumos par
nodokļu
maksāšanu.
Latvijā
pašlaik visizplatītākā nereģistrētā
uzņēmējdarbība ir novērota autoservisos un zobārstniecībā.
Tālāk seko frizētavas un tamlīdzīgi
pakalpojumu sniedzēji.
VID darbinieki ir novērojuši
situāciju, kuru ļaunprātīgi izmanto galvenokārt mežizstrādes
uzņēmumi. Tie atrod cilvēkus,
kuri kā fiziska persona reģistrējas
VID kā saimnieciskās darbības
veicēji, piemēram, attīrīs piemājas
grāvjus no kokiem, bet patiesībā
strādās mežizstrādes uzņēmumā.
Šie cilvēki nezina, ka viņiem
pašiem būs jāmaksā nodokļi,
jāiesniedz deklarācijas. Viņi to arī
nedara. Turklāt laikus neiesniegta
deklarācija nozīmē šķiršanos no
prāvas naudas summas un līdz pat
administratīvajam sodam, ja VID
brīdinājumi netiek ņemti vērā.
Par klientu apkalpošanu no
klātesošajiem arī tika saņemti
apstiprinājumi, ka tiešām tagad
VID darbinieki ir ļoti atsaucīgi,
izpalīdzīgi, un ir ļoti ātra
informācijas apmaiņa.
Valsts probācijas dienesta pārvaldes Balvu teritoriālās
struktūrvienības
vadītājs
Juris Ragovskis pastāstīja, ka
sabiedrības drošības jomā viss
rit savu gaitu – 43 personas veic
piespiedu darbu, 52 personas ir
probācijas dienesta uzraudzībā.
Ar nākamo gadu plānots ieviest elektronisko
uzraudzību
– elektronisko aproci ap kāju. Lai
pretendētu uz šo elektronisko

uzraudzību, jābūt pašas personas
piekrišanai un jāizpilda virkne
nosacījumu.
Valsts
policijas
Latgales
reģionālās
pārvaldes
Balvu
iecirkņa priekšnieks Dzintars
Čerbakovs informēja, ka darba
apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, ir pieaudzis. Lai arī Balvu
iecirknis ir viens no mazākajiem,
tomēr uzrāda ļoti labus darba
rezultātus Latgales reģionā. Darbinieki strādā ar lielu atdevi un
ļoti labi veic preventīvo darbu.
Pēdējā laikā problēmjautājumi ir
mazās zādzības un pieaugošais
noziedzīgo nodarījumu skaits
mežizstrādē. Un tas, ka Balvos nav
izmeklēšanas tiesneša. Tuvākais –
Rēzeknē.
SIA “Balvu un Gulbenes
slimnīcu apvienība” izpilddirektore Eva Smirnova pastāstīja, ka
slimnīcu apvienība ir iekļuvusi
labāko
nodokļu
maksātāju
sarakstā, ka pēdējo trīs gadu
laikā ir nomaksāti visi nodokļi, ko
slimnīca bija parādā. Slimnīcas
kolektīvā ir jauni kolēģi – četri
anesteziologi, neirologs un nefrologs.
Pašlaik grūti plānot nākamā
gada plānus, jo nav nekādas
informācijas no Veselības ministrijas, kā plānos naudu veselības
aprūpei. Beigušās arī kvotas acu
ārstam un plānveida operācijām.
Eva Smirnova izteica milzīgu
pateicību jauniešiem, kuri vasarā
strādāja slimnīcā. Viņi darbu veica
ar ļoti lielu atbildību. Viņa cer,
ka kāds no viņiem nākotnē būs
mediķis.
Valsts
ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta
Latgales
reģiona brigādes Balvu daļas
komandieris Guntis Magone
priecājas, ka Balvos šis gads
ir pagājis mierīgi, salīdzinot
ar situāciju citviet Latvijā gan
ugunsgrēku, gan glābšanas darbu,
gan noslīkušo cilvēku skaita ziņā.
Guntis Magone informēja,
ka 10.novembrī plkst.11:00 notiks ikgadējās Civilās aizsardzības
komisijas apmācības.
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Balvu Kultūras un atpūtas centram – 60!

Korī dzied joprojām

Gatavojoties Balvu Kultūras un atpūtas centra 60 gadu jubilejai, kura
tiks atzīmēta šī gada decembra nogalē, caur faktiem un atmiņu stāstiem
turpinām iepazīt mūsu namu.
-No 1947.-1959.gadam Balvu kultūras nama jauktā kora diriģente
ir Vera Ņemiro.
-No 1957.gada 24.janvāra par mākslinieku-dekoratoru pieņemts
Zigfrīds Buliņš. Strādā līdz 2000.gadam.
-No 1957.gada 10.aprīļa par kultūras nama instruktori un deju
kolektīva vadītāju pieņemta Alcīda Biseniece-Stira. Strādā līdz 1967.
gadam, tad jauniešu deju kolektīvus vada Kārlis Vents, Valērijs
Kacēns, Skaidrīte Svarinska, Valentīna Grahoļska, Lucija Bukša, kopš
2004.gada – Agris Veismanis.
-1959.gadā jaukto kori sāk vadīt Ilmārs Sležis. 1960.gadā darbojas
arī sieviešu un vīru koris. 1963.gadā daudz koncertē arī dziesmu un
deju ansamblis, diriģents Staņislavs Ločmelis.
-Aktīva teātra kustība Balvos ir kopš 1904.gada, bet 1962.gadā
darbību uzsāk arī krievu dramatiskais kolektīvs, iestudējot V.Minko
lugu „Ciematā pie Dikaņkas”, režisors Jāzeps Turks.
-1963.-64.gadā slavens kļūst estrādes ansamblis „Melodija”, kura
mākslinieciskais vadītājs Jānis Krūskops. Spēlē Uldis Feldmanis,
J.Miške – sitamie, Z.Buliņš – kontrabass, J.Krūskops – klavieres, I.Ripa
– saksofons, G.Stradiņš – trombons, dzied meiteņu vokālais kvartets
(D.Kalēja, A.Broka, I.Stradiņa, S.Krūskopa).
-No 1964.- 1999.gadam 35 gadus par kasieri strādā Valija Vīksniņa.
-No 1967.- 1983.gadam Balvu rajona Kultūras nodaļas vadītājs ir
Vitolds Dreimanis. Nodaļa atrodas Kultūras nama ēkā.
-1972.gada 14.oktobrī ar dramatisko kolektīvu sāk strādāt Vaira
Resne. Kolektīvs Tautas teātra nosaukumu ieguva 1986.gada 23.jūnijā.
-1977.gada 11.oktobrī pūtēju orķestris ieguva Tautas kolektīva nosaukumu, tobrīd diriģents bija Vitolds Dreimanis. Kopš 1987.gada ar
TPO „Balvi” strādā Egons Salmanis.
Materiālu sagatavoja Ilga Oplucāne

Kultūras nama koris pie Latvijas Universitātes
Balvenietim Olģertam Leišavniekam ir 72 gadi, viņš ir enerģijas
pilns, aktīvs un atvērts cilvēks.
Viens no veidiem, kur enerģiju likt
lietā, ir dziedāšana. Korī Olģerts
dzied jau aptuveni no 30 gadu vecuma, turpina to darīt arī šobrīd,
ar prieku apmeklējot senioru
kora „Pīlādzis” mēģinājumus un
dažādus koncertus. Olģerts atzīst,
ka labprāt apmeklē arī dažādus
kultūras pasākumus Balvos, jo
īpaši tos, kur dzirdama dziesma.
Olģerts atceras, ka ir dziedājis
pie Vitolda Dreimaņa, vēlāk pie
Ilmāra Sleža, bet tagad pie Lienes
Akmeņkalnes. Viņam esot paticis dziedāt gan pirms 30 gadiem,
gan tagad, lai gan viss ir mainījies:
„Toreiz korī dziedājām 21 vīrs,
tagad tikai 6 – 3 basi un 3 tenori.
Agrāk koris bija uz pusi lielāks kā
šobrīd, tagad esam tikai 30, bet
agrāk korī dziedāja 60 cilvēki.
Un visi bija daudz saliedētāki,
draudzīgāki. Tagad cilvēki kļuvuši
noslēgtāki, vairāk katrs par sevi.”

Olģerts piebilst, ka arī dziesmas esot bijušas savādākas:
„Dziesmas bija vieglākas, vieglāk
izdziedamas, bet sirdij tīkamākas
nekā tagad. Līdz ar grūtāku dziesmu parādīšanos, mainījusies arī
mācīšana. Tāpat arī tērpi. Atceros, ka dziedājām skaistos tautu
tērpos, tagad tādu nav.”
Tāpat Olģerts atceras, ka koris
piedalījies daudzos pasākumos un
svētkos, tai skaitā Dziesmusvētkos
Rīgā, koru skatēs. „Laikā, kad
pastāvēja kolhozi, sovhozi, reiz
mūs uzaicināja uz Briežuciemu.
Dreimanis teica, ka braukšot tikai vīri. Tā nu 6 vīri aizbraucām,
nodziedājām. Pēc koncerta bija
noklāts galds kā kāzās,” stāsta
Olģerts.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrs Olģertam saistās arī ar jaunības dienu ballēm: „Balles notika
gan kultūras namā, gan estrādē.
Kultūras namā vienmēr pie ieejas
bija dežurants, kurš skatījās, vai esi
saģērbies atbilstoši pasākumam. Ja

vīriešiem nebija kaklasaites, ballē
ienākt nedrīkstēja. Arī dāmām
bija jābūt kurpēs, nedrīkstēja būt
zābaki.” Jautājot, vai arī Olģertam
esot gadījušās reizes, kad kaklasaite aizmirsta, viņš nosmejot
atbild: „Jā, ir bijušas. Bet toreiz
draugam bija kaklasaite, viņu
ielaida. Pēc tam kaklasaiti nodeva
man, un arī es tiku iekšā. Savādāk
būtu jāiet uz mājām, bet kamēr
kājām izstaigātu līdz mājām (toreiz
Olģerts dzīvoja Kubulu pagastā),
balle jau būtu beigusies. Pēc tā
gadījuma kaklasaite netika pakārta
skapī, bet glabājās žaketes kabatā,
lai nākamajās reizes neaizmirstos.”
Šobrīd Olģerts senioru korī
turpina apgūt jaunas dziesmas,
gaidot nākamā gada koru skati un
senioru koru festivālu, kurš šogad
notika Daugavpilī, bet nākamgad
būs
Dagdā,
tad
Alūksnē.
Iespējams, ka arī Balvu dziedātāji
saņems ceļojošo festivāla karogu
un drīzumā seniori ar skanīgām
dziesmām ieskandinās arī Balvus.

Kultūras nams – pirmā dzīvesvieta Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā kādreiz aktīvi darbojusies,
kas interesanti, arī dzīvojusi, Vija
Izmailovska, kura no 1967.-1980.
gadam vadīja Kultūras nama
vokālo ansambli, kā arī dziedāja
korī.
Vija stāsta, ka pēc studijām
Konservatorijā,
pedagoģiskajā
nodaļā, kur ieguva specialitāti
diriģēšanā,
atnākusi
strādāt
uz Balvu Mūzikas skolu. Uz to
pamudinājis studiju biedrs un
Mūzikas skolas pirmais direktors
Ilmārs Sležis. Vija atceras: „Kad
nācu strādāt, toreizējam direktoram jautāju, kur palikšu dzīvot.
Bet I.Sležis atteica, ka uz ielas jau
nepalikšot, un ierādīja man vienu
no istabiņām aiz Kultūras nama
skatuves, kuras bija domātas aktieriem. Nezinu, kur palika aktieri, bet mēs, kopā trīs Mūzikas
skolas skolotājas – es, Delvere un
Lipsberga, dzīvojām namā. Man
toreiz bija 28 gadi, Kultūras namā
sākās kapitālais remonts, līdz ar
to dzīvošanas apstākļi nebija tie
labākie – nebija apkures, istabiņa
maziņa, gulēju uz saliekamās gultas. Bet tas netraucēja doties uz
mēģinājumiem, strādāt un dzīvot,
jo mūzika ir mana sirds lieta.”
Vija
piebilst,
ka
toreiz
dzīvošana Kultūras namā esot bijusi ierasta lieta, vēlāk tur dzīvojuši
arī direktori, praktikanti. Toreiz tas
viss bijis savādāk. Atmiņā tiek at-

saukti dažādi piedzīvojumi no šī
laika: „Kultūras namu remontēja
speciālisti no kombināta „Māksla”,
nereti kopīgi tika rīkoti pikniki. Bet
kādā sestdienā, lai arī pārsvarā
brīvdienās mēdzu doties uz laukiem Gulbenes pusē, aizgāju uz
balli. Pēc dejām dodos uz savu
istabu aiz skatuves, atveru durvis un skatos, tur jau viens guļ
manā gultā!” Kultūras namā tika
nodzīvoti divi gadi, vēlāk Vijai tika
piešķirts dzīvoklis.
Sarunas laikā jūtams, ka
Vija lepojas ar toreiz vadītā
vokālā ansambļa sasniegumiem:
„Ansamblī dziedājām 6 sievietes. Visas bijām vokāli spēcīgas,
darbojāmies ar lielu sirdsdegsmi.
Toreiz ansambļiem bija augstas
prasības, dziedājām trīsbalsīgi.
Tā kā neizpalika arī rezultāti, biju
apmierināta ar esošo kolektīvu
un ansamblī nevienu vairs
neuzņēmu, lai arī bija gribētāji.”
Jautājot par pirmo lielāko
uzstāšanos, Vija stāsta, ka lielākā
uzstāšanās bijusi Rīgā: „Pēc skates
Balvos, kur ieguvām 1.vietu,
devāmies uz Rīgu, lai piedalītos
Latvijas ansambļu skatē Latvijas
Universitātes Lielajā aulā. Pēc šīs
uzstāšanās bija liels pacēlums,
iedvesma, jo, lai arī godalgotu
vietu
neieguvām,
saņēmām
atzinīgus vārdus no mana bijušā
kursabiedra, kurš bija skates žūrijā
un pastāstīja, ka līdz augstākajam

vērtējumam
daudz
netrūka,
tādēļ darbs jāturpina. Tālāk sekoja zonālās skates, uzstājāmies
Rēzeknē, kur ieguvām ar Rēzeknes
ansambli dalītu 1.vietu. Un dalītu
tikai tādēļ, ka dziedājām dziesmu
latgaliešu valodā „Es biju māmiņai
viena pati meitiņa” – valoda neesot bijusi pareiza.”
Runājot par Kultūras namu un
kultūras dzīvi toreizējos laikos,
Vija atceras arī ne visai patīkamas
lietas: „Bija laiks, kad kultūras
darbinieka amats nebija prestižs,
tas tika vērtēts zemāk par zāli,
jo 70.gados sākās masveida alkohola lietošana. Tā bija tāda
valsts politika, kas atsaucās pāri
visam. Alkohols nomāca kultūru,
kultūras līmenis tika nolaists, šī
neslava gāja līdzi visiem kultūras
darbiniekiem. Atceros, kā gāju
meklēt dzīvokli. Kad saimniece
izdzirdēja, ka strādāju Kultūras
namā, teica, ka tādus savā mājā
nepieņems. Iedzīvotāju attieksme
bija briesmīga. Bet neskatoties uz
to, turpinājām strādāt un darboties.”
Vija stāsta, ka 1.maijs un 7.novembris bija obligātie svētki, kuros
vienmēr vajadzēja uzstāties. Un tas
vienmēr arī tika izpildīts. Ansamblim bijusi arī sava Top dziesma,
kura tika dziedāta daudzos koncertos un pasākumos un patika
gan ansambļa dalībniecēm, gan
skatītājiem. Tā bija A.Ostrovska

Ansambļa dalībnieces (no labās): Marta Leišavniece, Daila Ļeskova, Vija
Izmailovska (Bērtiņa), Irēna Magone, Selga Teilāne, Daina Kalēja.
Ansamblis uzstājas pirmajos tērpos – tumši zilās kleitās, kuras iegūtas no
Balvu Kultūras nama, bet baltās krādziņas tamborējusi Vijas mamma.
dziesma „Sarkanā neļķe”, kas
tulkota no krievu valodas. Šī dziesma bijusi ļoti populāra.
Vija atzīst, ka arī vīrs Ēriks
tika iesaistīts kultūras dzīvē: „Pati
dziedāju korī un tajā gadā bija
jābrauc uz Dziesmu svētkiem
Rīgā. Un kā tad es vīru vienu
atstāšu mājās?! Viņš sāka iet deju
kolektīvā, deja aizrāva, un tā arī ilgus gadus Ēriks dejoja.”
Tagad gan Vija, gan Ēriks
pašdarbības kolektīvos vairs nedarbojas, bet labprāt apmeklē
kvalitatīvus kultūras pasākumus.
„Apmeklējam tikai tos koncertus, kuri baro dvēseli, kuri sirdi
paceļ augstāk. Kamermūzikas

festivāls ir viens no tiem,” teic
Vija, nobeigumā piebilstot: „Balvu
Kultūras un atpūtas centrs bija
vērtīga celtne gan toreiz, gan
tagad. Pagājuši jau 60 gadi, kuros
piedzīvoti dažādi laiki. Ir prieks
par sasniegto līmeni, lai izdodas
to noturēt, celt! Lai izdodas sasniegt un svinēt nākamās apaļās
jubilejas! Ir jāsvin, jo kultūra uztur cilvēku, tā ir vajadzīga gan
tam, kas tajā darbojas, gan tiem,
kas to bauda. Kultūras namu var
salīdzināt ar baznīcu, jo tā dod
garīgo spēku. Lai tā ir kā zvaigzne,
kā gaisma, kas dod enerģiju un
garīgo spēku mums visiem! ”
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Balvu novadā atzīmēti Grāmatu svētki
Balvu Centrālās bibliotēkas
vadībā sadarbībā ar Zvaigzne
ABC jau 4.gadu Balvu novadā
tiek svinēti Grāmatu svētki. Šogad
centrālā svētku norises vieta
bija Balvu Valsts ģimnāzija, kur
17.oktobrī pulcējās gan skolēni,
gan skolotāji, gan citi interesenti,
lai atklātu svētkus un tiktos ar
Latvijā pazīstamiem rakstniekiem.
Svētki iesākās ar Balvu Valsts
ģimnāzijas skolēnu un skolotāju
sagatavoto priekšnesumu, kurā
bija dzirdamas rindas no rakstnieku darbiem, kuri viesojās Balvu
novadā. Neizpalika arī skolēnu
dziedātās dziesmas, dejas un

pūšamo instrumentu ansambļa
priekšnesums.
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere ir gandarīta, ka
Grāmatu svētki šogad notiek tieši
šajā skolā: „Pie mums tiek domāts,
kā veicināt lasītprasmi - vadot
humanitārās stundas, piedaloties lasīšanas konkursos - tas viss
ceļ skolēnu inteliģenci. Grāmatu
svētki - tā ir iespēja palidot
fantāziju pasaulē, tā ir iespēja tikties ar brīnišķu grāmatu autoriem,
ielūkoties viņu domās.”
Sveicot
svētkos
visus
klātesošos, jo īpaši grāmatu autorus, arī Balvu novada Domes

5.

Ilustratore Gundega Muzikante (centrā), kura jau 20 gadus darbojas grāmatu grafikā, veidojusi ilustrācijas
un grafisko dizainu vairāk nekā 20 grāmatām bērniem, vairākām mācību grāmatām, bukletiem, plakātiem,
kalendāriem, firmu logo u.c., Grāmatu svētkos tikās un radoši darbojās ar Balvu Mākslas skolas audzēkņiem.
Tikšanās laikā ilustratore stāstīja, kā top bilžu grāmatas, izpētot dažādas ilustrācijas tehnikas (zīmuļu, akvareļu,
kolāžas un 3D). Radošajā darbnīcā tapa grāmatiņa „Pirmais un vienīgais patiesais stāsts par Balvu vilku”.
Mākslas skolas audzēkņi iejutās gan rakstnieka, gan ilustratora lomā, kopīgi sacerot stāstu un zīmējot ilustrācijas
vienreizējai grāmatiņai, kuras saturs lasītājiem atklāj, ka Balvu vilciņš ir baņķieris, gleznotājs, jātnieks, biznesmenis, sportists, kino režisors, dziedātājs, dārznieks, ceļotājs, dakterītis, futbolists, pavārs. Grāmata ir neparasta
ar to, ka katrs zīmējums un stāsts ir ar noslēpumu, ko skatītājs var aplūkot kā īpašu vilciņa dārgumu.
priekšsēdētājs Andris Kazinovskis atzina, ka ir prieks par to, ka
Grāmatu svētki šogad notiek Balvu
Valsts ģimnāzijā, kura ir prestižākā
skola novadā.
Savukārt
Balvu
Centrālās
bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule
uzsvēra, ka no Lielās lasīšanas
skolas – ģimnāzijas, lielie lasīšanas
svētki aizvīsies visā novadā, jo

tikšanās ar autoriem paredzēta
gan Balvu pamatskolā, gan Stacijas pamatskolā, gan Balvu Mākslas
skolā, gan Dzimtsarakstu nodaļā,
gan Tilžas pagasta bibliotēkā,
gan arī Balvu Kultūras un atpūtas
centrā.
Ikviens interesents Grāmatu
svētkos varēja tikties ar Arno Jundzi, Gunu Rukšāni, Daci Judinu,

Ilutu Plotņikovu, Ievu Melgalvi,
Gundegu Muzikanti, Āriju Iklāvu,
Ilzi Žolu, Ingmāru Līdaku un Gundegu Sēju.
Grāmatu svētkus organizēja
Balvu
Centrālā
bibliotēka
sadarbībā ar Balvu novada
pašvaldību un grāmatnīcu Zvaigzne ABC.

BPVV skolēni un skolotāji Čehijā Pasniegta Balvu Valsts ģimnāzijas „Sudraba

pūce”

Balvu
Profesionālās
un
vispārizglītojošās
vidusskolas
skolēni un skolotājas COMENIUS projekta ietvaros par tēmu
„Veselīgs dzīvesveids un uzturs”
no 21.-25.oktobrim viesojās Čehijā
- Nova Pakas pilsētā.
Projektā iesaistījušies skolas no Latvijas, Čehijas, Polijas,
Spānijas,
Holandes,
Turcijas
un Lielbritānijas. Šajās dienās
katras valsts skolēni prezentēja
mājas darbus par veselīgu uzturu, nacionālajiem ēdieniem
un veselīgu dzīvesveidu. Tā kā

pilsēta atrodas kalnu rajonā, kur
ļoti populāri sporta veidi ir kalnu
slēpošana un tūrisms, arī projekta dalībnieki tika nodarbināti
dažādās sportiskās aktivitātēs.
Skolēniem un skolotājiem, protams, bija iespēja pilnveidot angļu
valodas zināšanas, kā arī iepazīties
ar cittautu kultūru, prezentēt savu
skolu, novadu un valsti. Neizpalika ekskursijas un dzīvošana
viesģimenēs. Nākamā tikšanās
būs martā Lielbritānijā, bet maijā
(projekta noslēgums) – pie mums,
Balvos.

Laiks pirms rudens brīvdienām
Balvu Valsts ģimnāzijā ir īpašs,
jo skolā uz pasākumu „Sudraba
pūce” tiek aicināti absolventi,
kuru rezultāti valsts centralizētajos
eksāmenos bijuši augstā līmenī,
viņu ģimenes, kā arī skolotāji.
Arī šogad, 24.oktobra vakarā,
tika godināti 2013./2014.m.g.
valsts pārbaudes darbu labāko
rezultātu ieguvēji - Laura Gercāne,
Roberta Mūrniece, Laura Šustova,
Māris Zaharovs, Juris Kašs un
skolotāja Anita Kamendere, kura
bijusi visu „pūcēnu” audzinātāja.
Šogad balvu „Sudraba pūce”
saņēma šī gada absolvents, tagad
Rīgas Tehniskās universitātes students Juris Kašs, kura vērtējums
centralizētajos
eksāmenos
bija visaugstākais - 83.25%. Juris centralizētajos eksāmenos
matemātikā ieguvis 96 %, otro daļu
izpildot bez kļūdām. Visus 3 gadus
ģimnāzijā mācījies tikai augstākajā
līmenī, piedalījies Austrumlat-

“Sudraba pūces” ieguvējs Juris Kašs ar mammu un audzinātāju Anitu
Kamenderi
gales atklātajās matemātikas,
fizikas un bioloģijas olimpiādēs.
Mērķtiecība atmaksājas.
Pateicības vārdus jauniešiem,
viņu vecākiem un skolotājiem
veltīja Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izglītības speciāliste

Piedalās muzicējošo pašvaldību vadītāju saietā

Balvu Mākslas skola izsludina
starptautisku konkursu

Mēs dzīvojam katrs savā valstī,
savā apdzīvotā vietā, savā vidē.
Kopā esam vienas mājvietas ZEME
iedzīvotāji, taču cik dažādi mēs
esam, cik daudzveidīga ir mūsu
daba, kultūras un nacionālās
vērtības, izpratne par skaistumu.
Kopā veidojam vienu krāšņu pasauli.
Aicinām
piedalīties
IV
STARPTAUTISKAJĀ
VIZUĀLĀS
MĀKSLAS KONKURSĀ ”DAŽĀDĀ
PASAULE 2015”. Konkursa tēma
„Ūdens melodijas”.
Aptuveni 70 procentus no
zemes virsmas klāj ūdens. Okeāni,
jūras, ezeri, upes. Apbrīnojama
ūdens pasaules un tās iemītnieku
daudzveidība,
no
milzīgiem
vaļiem līdz sīkām būtnēm. Ūdens

ir daudzveidīgs un mainīgs savās
izpausmēs, tas var pārtapt par lietu, miglu, tvaiku vai sniegu. Tas var
būt mainīgs gaismā, tumsā un tas ir
nepieciešams mūsu ikdienā.
Konkursa organizatori:
• Balvu Mākslas skola
• Balvu
novada
pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde
• NVO „Savi”, projekta „Ziemeļlatgales NVO darbības
aktivizēšana ietvaros”, proj. Nr.
2012.EEZ/DAP/MIC/019/1/L/
053/2014,
• Biedrība „Radošās Idejas”.
Konkursa nolikums pieejams
Balvu novada mājaslapā www.
balvi.lv.
Vēlam radošu pašizteikšanos!

Terēza Čudarkina, BVĢ direktore
Inese Paidere, kā arī skolotāja
Anita Kamendere, uzsverot, ka
zināšanas ir bagātība, ko neviens
mums nevar atņemt, savukārt
bez vecāku līdzdalības un atbalsta būtu grūti sasniegt tik augstus
rezultātus.

Šogad jau 11. reizi uz dziedošo
un
muzicējošo
pašvaldību
vadītāju un darbinieku saietu
Latvijas pašvaldību pārstāvjus
aicināja Lubānas pašvaldība un

Kultūras nams.
Pasākumā izskanēja arī Balvu
novada pašvaldības vārds, kuru
godam pirmo reizi pārstāvēja
izpilddirektore Inta Kaļva kopā ar

Anastasiju Ločmeli.
Pasākuma režisore Ilze Kraukle stāsta: „I. Kaļvas un A. Ločmeles
muzikālais
sniegums
uzreiz
iekaroja koncerta skatītāju sirdis.
Viņu izpildījumā mēs dzirdējām
trīs dziesmas: „Par sudraba lietām”
V. Zilveris. J.Peters, „Un tieši tāpēc”
R. Pauls G. Račs un „Meža dziesma” A. Šaicāns, kurās dziedātājas
ielika visu savu dvēseles sirsnību.
Koncerta
laikā
Inta
Kaļva
stāstījumā iepazīstināja ar Balvu
novadu. Pēc stāstītā visiem bija
skaidrs, ka Balvos strādā ļoti gudri,
atsaucīgi, čakli un sirsnīgi cilvēki.”
Izpilddirektore
atzīst,
ka
muzikālajā saietā guvusi tikai
pozitīvas emocijas, jo, neskatoties
uz noteikto ieejas maksu, Lubānas
Kultūras nama zāle bija pārpildīta,
visi dalībnieki tika atbalstīti, un
valdīja patīkama un sirsnīga
atmosfēra.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv
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Aktualitātes un pasākumi Balvu pamatskolā

Pavisam nemanot, vasara ir
pārvērtusies par rudeni, jauns
mācību gads rit pilnā sparā.
Lai arī pagājuši tikai divi
mēneši, Balvu pamatskolā rit
izdomas pilna dzīve, kur katra
diena ir veltīta gan mācībām,
gan dažādiem interesantiem
pasākumiem.
Skolas
saime
uzsākusi nopietnu darbu pie skolas vērtību - atbildība, piederība,
sadarbība - iedzīvināšanas.
Skola ir kļuvusi par vienu
no „zaļākajām” skolām Latvijā
un ir saņēmusi Mammadaba
vēstniecības titulu, mastā pie skolas ir uzvilkts Mammadaba karogs.
Tas plīvos mastā visu mācību
gadu, jo Balvu pamatskola šogad
darbosies kā reģionāls meža vides
izglītības centrs. Ne velti AS „Latvijas Valsts meži” pārstāvis Viktors
Reblis atzīst, ka Balvu pamatskolas
audzēkņi ir vieni no aktīvākajiem
dalībniekiem, kuri ar lielu entuziasmu piedalās dabas sakopšanas talkās, putnu būrīšu izlikšanā,
meža stādīšanā, Meža Olimpiādē,
akcijā „Saglabāsim Dižozolu!”
un citās aktivitātēs, parādot savu
patiku pret mežu un apkārtējo
vidi. Oktobrī Balvu pamatskolā kā
Mammadaba Vēstniecībā viesojās
Latvijas Valsts Mežu darbonis
Cūkmens, kurš lika skolēniem
kopīgi apsolīt darīt labus darbus
vides labā un brīdināja: „Nemēslo
mežā - par cūku pārvērtīsies!”
Skolēni aktīvi piedalījās LVM
organizētajā konkursā „Uzraksti
Cūkmena pasaku!”.
Turpinās sadarbības projekts
ar Pleskavas 12.vidusskolu. Tikko
skolā viesojās 46 ciemiņi no Krievijas, bet mūsu pedagogi un vecāki
paspējuši apmeklēt A.Puškina
vārdā nosaukto Pleskavas Drāmas
teātri. Novembra beigās Balvu pamatskola uzņems viesus no Igaunijas un Krievijas, lai draudzīgi

uzspēlētu „Erudīta” spēli.
Šajā mācību gadā Balvu pamatskola realizēs eTwinning projektu kopā ar Polijas, Ukrainas,
Lietuvas, Bulgārijas skolotājiem,
tas dos iespēju ne tikai parādīt Latvijai raksturīgo, bet arī redzēt citu
valstu Ziemassvētku tradīcijas.
Skola ir saņēmusi patīkamu
ziņu, ka ir apstiprināts Erasmus+
projekts. Tas nozīmē, ka 3 gadu
garumā skola sadarbosies ar Anglijas, Polijas, Bulgārijas, Čehijas,
Zviedrijas, Spānijas skolēniem un
skolotājiem, lai ieviestu inovatīvas
mācību metodes izglītībā un
mācībās, paaugstinātu izglītības
kvalitāti, modernizētu skolu un
veicinātu sociālās inovācijas.
Skola iesaistījusies projektā
„Esi sakarīgs, neesi atkarīgs”,
kas ietver tādus jautājumus kā
atkarību veidi, jauno psihoaktīvo
vielu ietekme uz organismu
un psihi, jauno psihoaktīvo
vielu lietošanas negatīvo seku
atspoguļojums, lietošanas iemesli, vienaudžu spiediens, jauniešu
vidū populāru elku noraidošā attieksme pret psihoaktīvo vielu
lietošanu u.c.
Piekto gadu Balvu pamatskola
sadarbojas ar Latgales ģimeņu
atbalsta fondu „Veronika”. Klašu
audzinātāji apzina trūcīgo ģimeņu
bērnu vajadzības, kuras akceptēt
cenšas fonda vadītāja Ligita
Azovska. Šogad fondam izdevies
atrast dāsnu ziedotāju Moller grupas Baltijas fondu, kuru pārstāv
menedžere Elīna Grāvīte. Šogad
fonds sniedz palīdzību 19 mūsu
skolas skolēniem par kopējo summu 760.00 eiro.
Jau pats gada sākums skolā
iezīmējas ar skolas un skolēnu
vecāku sadarbības pieredzi, kad
Skolotāju dienā vecāki labprāt
vada un analizē stundas. Ļoti
atšķirīgi ir temati un nodarbes,

kas tiek piedāvātas skolēniem,
bet katra no tām pa savam ir
aizraujoša. Ļoti priecē vecāku
ieinteresētība,
atsaucība
un
aizrautība, ko var just, daloties iespaidos, kā arī tas, ka vecāki ir gatavi vadīt stundas vai ārpusstundu
aktivitātes atkārtoti.
Nu jau otro gadu vienreiz mēnesī uz kopā būšanas
brīdi direktora vietniece Larisa
Krištopanova aicina skolotājus
un vecākus, uzsverot, ka Balvu
pamatskolai jākļūst par tādu
skolu, uz kuru vecāki nāk ne tikai
rūpju mākti, bet arī „pamielot”
savu garu un dvēseli. Vizuļu
ģimenes dziedātās dziesmas,
smaids, pārdomas par ģimeni,
par bērniem, asariņas, klausoties
dziesmā par māmiņu - tāds bija
kopā pavadītais laiks, pēc kura
tika secināts, ka Balvu pamatskolā
ir ne tikai paši labākie skolēni,
bet arī vislabākie vecāki, kas
atrod laiku darbam, dziesmai,
pārdomām. Tāpat skolas saime
ir pateicīga Andersonu ģimenei
par aizraujošajām orientēšanās
sacensībām, ar ko skolēniem
asociējas Olimpiskā diena. Gribam pateikties mūsu māmiņai
Lienei Ivanovai, kas noorganizēja
brīnišķīgas ekskursijas 3.c un 5.a
klases skolēniem, iepazīstinot
skolēnus ar lauku teritorijā
piedāvātajām
darbošanās
iespējām.
Skolas saime ir atvērta
pārmaiņām, tāpēc labprāt mācās
ne tikai skolēni, bet arī skolotāji.
Esam paciemojušies Gulbenes
novada Bērzu sākumskolā, Valmieras sākumskolā, Valmieras
Valsts ģimnāzijā. Esam uzņēmuši
Valmieras
Valsts
ģimnāzijas
vadības komandu ciemos pie sevis, lai kopā mācītos un diskutētu.
Priecājamies
par
iespēju
piedalīties Grāmatu svētkos,

kad skolā ir lielie lasīšanas svētki
un tikšanās ar rakstniekiem, jo
skola jau vairāk nekā 10 gadus ir
Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” dalībniece, gūstot valstī
zināmus panākumus. Arī šogad
kuplajā lasītāju pulkā ir skolēni,
viņu vecāki un skolotāji.
Šajā mācību gadā esam
uzdrošinājušies, un skolā ir sagatavotas 5 pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides programmas (A).
No skolotājiem neatpaliek
arī skolēni, kas oktobrī parādīja
savas spējas skolas un novada
latviešu
valodas
olimpiādē
mazākumtautību izglītības programmā, kā arī starptautiskajā
matemātikas konkursā - olimpiādē
4. klasēm „Tik vai... Cik?”.
Lepojamies ar skolēniem,
kuri jūtas piederīgi savai skolai
un valstij, atzīmējot Baltijas ceļa
gadadienu, Miķeļdienas tirdziņu,
pārgājienos
un
ekskursijās
iepazīstot Latviju, rūpējoties par
savu drošību kopā ar Valsts policijas inspektoru Ilmāru Vizuli un
Ceļu satiksmes drošības direkcijas
pārstāvi Karīnu Čerevinu.
Oktobris Balvu pamatskolā
iezīmējās ar iesaistīšanos Labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv
organizētajā pasākumā “Labo darbu nedēļa 2014”.
“Labo darbu nedēļa” skolā
iesākās ar rīta apli, kura laikā katrs
skolēns stāstīja par saviem labajiem darbiem mājās, pārrunāja,
kādus labus darbus var veikt
paši, gan mudināja to darīt arī
citus.
Pastiprināta
uzmanība
tiek pievērsta palīdzībai, kuras
sniegšanai nav nepieciešams
liels finansiālais ieguldījums Balvu slimnīcas Bērnu nodaļas
apmeklējums, savu pirmo bērnu
dārzu apmeklējums, vēstuļu un

dāvaniņu gatavošana slimajiem
klasesbiedriem un skolotājiem,
apkārtnes uzkopšana, makulatūras
vākšana.
Balvu
pamatskolas
skolēni ir sapratuši, ka palīdzēt –
tas var būt patīkami, aizraujoši un
tik ļoti nozīmīgi grūtākos brīžos.
Pirms rudens brīvdienām skolas saime savā pulkā ir uzņēmusi
84 pirmklasniekus, kuri savām
skolotājām un bērnudārza audzinātājām pasākumā „Es jau esmu
skolēns” ir pierādījuši, ka spēj
būt īsti skolēni. Tāpat noticis
pasākums „Es - piektklasnieks”,
kurā 5.klašu audzēkņi parādīja, ka
spēj būt saliedēta un draudzīga
klase. Jāpiebilst, ka šogad visi
pasākumi skolā tiks organizēti,
mācot
sadarboties,
veicinot
atbildību un piederību skolai, lai
ikviens ar lepnumu varētu teikt:
„Esmu Balvu pamatskolas skolēns!
Es mīlu savu skolu!”
Jau trešo gadu Balvu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvalde izvēlas mūsu
skolu par vietu, kur kopā sanāk
novada pensionētie skolotāji. Arī
šogad 29.oktobrī skolas aktu zālē
pulcējās un baudīja kopā būšanas
prieku bijušie kolēģi no mūsu novada.
Skolas
pedagogi
rudens
brīvdienās gan praktiski atkārto
darba drošības jautājumus, gan
apmeklē Lubānas mežus projekta
„Mamma Daba” ietvaros.
Arī pēc brīvdienām spraiga
dzīve turpināsies - skolā vecāku
nedēļas ietvaros būs daudz interesantu aktivitāšu, kā arī viss novembra mēnesis kā ik gadu tiks
pavadīts patriotisma gaisotnēmīlam savu Dzimto zemi un
mīlestību apliecinām darbos!
Māra Pimanova
Balvu pamatskolas direktore

Pasākums “Latviešu karavīrs laikmeta griežos“
Lāčplēša dienas priekšvakarā,
6.un 7.novembrī Balvos, pasākumā „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” tiksies ap 300
jaunieši vecumā līdz 18 gadiem
no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām un novada
skolām. Pasākuma mērķis ir
Latvijas jaunatnes saliedēšana,
jauniešu valstiskā un patriotiskā
audzināšana.
Pasākums sāksies 6.novembra pēcpusdienā ar dalībnieku
ierašanos, reģistrēšanos, instruktāžu un komandu formēšanu.
Savukārt 7. novembra rītā
jauniešu
komandas
dosies
orientēšanās trasē ar kontrolpunktiem, kuros būs jāveic
īpaši uzdevumi. Kamēr jaunieši
pārbaudīs savus spēkus un
zināšanas orientēšanās sacensībās, biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” pārstāvji tiksies ar
skolu jaunatni un kopā locīs
sarkanbaltsarkanās lentītes.
Pasākuma ietvaros Bērzpils
pagasta centrā plkst.10.00 tiks
atklāta piemiņas vieta „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
Bet plkst.13.00 “Latvijas Ģenerāļu kluba” pārstāvji kopā ar
Balvu novada vadību, skolu jaunatni un jaunatnes organizācijām
iestādīs piemiņas kokus pie Balvu
evaņģēliski luteriskās baznīcas.

No plkst.12.00 laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra varēs apskatīt Zemessardzes
ieroču un ekipējuma izstādi, bet
Balvu Kultūras un atpūtas centra
foajē - zīmējumu konkursa “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”
uzvarētāju darbu izstādi.
Plkst.14.00 Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis atklās
svinīgo pasākumu Balvu Kultūras
un atpūtas centrā, kura laikā notiks
filmas fragmenta par karavīru ikdienu starptautiskajās operācijās
noskatīšanās, sarunas ar misiju
dalībniekiem, paneļdiskusija ar
„Latvijas Ģenerāļu kluba” pārstāvjiem un Nacionālo bruņoto
spēku orķestra koncerts.
Pasākums noslēgsies ar svinīgu
lāpu gājienu un gaismas nodošanas
ceremoniju pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem
karavīriem. Visām pasākumā
iesaistītajām organizācijām tiks
pasniegtas lāpas, tā simboliski
nododot dzimtenes mīlestību
simbolizējošo gaismu tālāk.
Kā
atzīmē
viceadmirālis,
biedrības „Latvijas Ģenerāļu
klubs” valdes priekšsēdētājs,
Gaidis Andrejs Zeibots, tad šis
būs jau ceturtais pasākums. 2011.
gadā biedrība „Latvijas ģenerāļu
klubs” aizsāka jaunu tradīciju,
organizējot patriotiska rakstura
izglītojošus pasākumus neilgi

pirms Lāčplēša dienas ārpus Rīgas,
lai veidotu jauniešos dziļāku
izpratni par Lāčplēša dienas un 18.
novembra nozīmi Latvijas vēsturē,
skaidrotu armijas un karavīra
lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.
2011. gadā tāds pasākums notika
Trikātā, 2012. gadā – Jēkabpilī,
2013. gadā - Skrundā, savukārt
šogad pasākums norisināsies
Balvos. “Domāju, ka izvēloties
Balvus mēs neesam kļūdījušies.
Redzam Balvu cilvēku atsaucību,
ieinteresētību, un arī gatavību
piedalīties šādos ļoti svarīgos patriotiskos pasākumos, kas ir domāti
tikai Latvijas nākotnei,” teic G.A.
Zeibots.
Pasākumu rīko Rekrutēšanas
un Jaunsardzes centrs, biedrība
“Latvijas Ģenerāļu klubs” un
Balvu novada pašvaldība. Atbalsta - Nacionālie bruņotie spēki,
Zemessardzes 31. aizsardzības no
masveida iznīcināšanas ieročiem
bataljona 1. kājnieku rota, Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljons un Nacionālo bruņoto spēku
Kājnieku skola. Pasākuma sponsori - Rīgas brīvostas pārvalde, SIA
„ITERA Latvija” un biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā”. Sadarbības
partneri: Latvijas Skautu un gaidu
centrālā organizācija, biedrība
„Latvijas mazpulki”.
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Biedrība „Ritineitis” aicina biedrības uz bezmaksas apmācībām
No 2013.gada jūnija biedrība
„Ritineitis” realizē Sabiedrības
integrācijas
fonda
projektu
„Riti, riti ritineiti”, kura mērķis ir
veicināt Latgales ziemeļaustrumu
pašvaldību un vietējo nevalstisko organizāciju savstarpējo
sadarbību un kvalitatīvu NVO
līdzdalības demokrātiju.
Projekta aktivitātes „Biedrības
„Ritineitis”
kapacitātes
stiprināšana” ietvaros aicinām
nevalstiskās organizācijas un interesentus pietikties uz BEZMAKSAS apmācībām ”Www lapu
veidošana satura vadības sistēmu
CMS vidē” šī gada 5.novembrī
plkst. 10:00 BPVV- Balvu muižā,
Brīvības ielā 47.
Apmācību kurss paredzēts
nevalstisko organizāciju vadītājiem
un
biedriem
savas
pārstāvniecības
izveidošanai
interneta tīklā. Kursā apskatīti
www lapu izveidošanas priekšnosacījumi, tehniskie risinājumi
un praktiska satura vadības
sistēmu pielietošana. Tāpat kursā

tiks skatīta multimediju satura
un attēlu pievienošana tīmekļa
lapu saturam. Pasniedzējs: Guntis
Laicāns.
Aicinām biedrības un interesentus uz e-pastu: ritineitis@
gmail.com iesūtīt savus jautājumus
par NVO darbības juridiskajiem
un politiskajiem jautājumiem, lai
novembra beigās paredzētajās
apmācībās „NVO darbības juridiskie un politiskie jautājumi un
aktualitātes” Jūs saņemtu atbildes
uz saviem jautājumiem.
Pieteikšanās uz kursiem, rakstot uz e-pastu: ritineitis@gmail.
com vai pie projekta vadītājas
Marutas Castrovas pa tālruni
26162614 (LMT).
Minētās aktivitātes norisinās
Eiropas
Ekonomikas
zonas
finanšu instrumenta 2009. 2014.
gada
perioda
programmas
„NVO fonds” apakšprogrammas

„NVO darbības atbalsta programma” projekta „Riti, riti ritineiti” (projekta līguma Nr. 2012.
EEZ/DAP/MIC/139/1/L/013)
ietvaros.
Projekta
programmas līdzfinansējuma apjoms ir
ne vairāk kā 90% no kopējām
attiecināmajām izmaksām un
biedrības finansējums ir ne mazāk
kā 10% no kopējām attiecināmām
izmaksām. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. 95% no programmas
līdzfinansējuma tiek piešķirti no
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un 5% no Latvijas
valsts budžeta. Programmu „NVO
darbības atbalsta programma”
finansē Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instruments un Latvijas
valsts. Vairāk informācijas www.
sif.lv un www.eeagrants.lv.
Par informācijas saturu atbild
biedrība „Ritineitis”.

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības
stiprināšanai plānots novirzīt 35 miljonus eiro
21.oktobrī valdības sēdē tika
atbalstīta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) virzītā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.–2020. gadam
(turpmāk – programma). Kopējais
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda finansējums programmas
īstenošanai ir paredzēts 35 miljonu eiro apmērā.
Programmu izstrādāja speciāli
izveidota Apvienotā Programmēšanas komiteja, kuras sastāvā
darbojās pārstāvji no abu valstu nacionālajām iestādēm –
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Latvijā un
Iekšlietu ministrijas Igaunijā, kā
arī programmas teritorijas reģionu
pārstāvji no Kurzemes, Vidzemes,
Rīgas un Pierīgas Latvijā un Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas
reģioniem Igaunijā.
Dalībvalstis ir vienojušās,

ka programmas prioritārie virzieni būs aktīva un pievilcīga
uzņēmējdarbības vide, kā arī
augstvērtīga un tīra dzīves vide;
mazo ostu pamatinfrastruktūras
un pakalpojumu sakārtošana, ka
arī atbalsts darbaspēka mobilitātei
un nodarbinātībai. Prioritārā
virziena atbalsts darbaspēka
mobilitātei un nodarbinātībai
ietvaros plānots rekonstruēt trīs
ceļu posmus, kas šķērso robežu,
tādējādi nodrošinot pieeju pakalpojumiem un darbavietām.
Pēc programmas izskatīšanas
un atbalstīšanas abu valstu
valdībās, tā tiks tālāk virzīta Eiropas Komisijā izvērtēšanai un
apstiprināšanai. Paredzams, ka
tas varētu aizņemt aptuveni sešus
mēnešus. Attiecīgi pirmie projektu konkursi varētu tikt organizēti
2015. gada otrajā pusē.
Programma ir turpinājums
pārrobežu
sadarbībai,
kura

Tiks renovēta un
pamatskolas ēka
Tiek
plānots,
ka
2014.
gada novembrī Balvu novada
pašvaldība
parakstīs
līgumu
ar Latvijas Republikas Vides
aizsardzības
un
reģionālās
attīstības ministriju un Sabiedrību
ar ierobežotu attīstību „Vides
investīciju fonds” par Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
projekta Nr. KPFI-15.4/85 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Tilžas
internātpamatskolā” īstenošanu.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI)
projektam
apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir – 389362,57 EUR, tai skaitā
KPFI finansējums ir 65,37% un Balvu novada domes līdzfinansējums
ir 34,63%.
Par iegūto finansējumu tiks
veikti Tilžas internātpamatskolas
ēkas renovācijas un siltināšanas
darbi.
Projekta būtiskākās aktivitātes:
1.
Apkures sadales sistē-

siltināta

mas cauruļvadu nomaiņa pret
jaunām plastmasas caurulēm
ar rūpnieciski ražotām 30mm
(pagrabā) un 50mm (bēniņos)
biezām izolācijas čaulām (λ≤0,037
W/(mK)) visās neapkurināmajās
telpās, t. i. bēniņos un pagrabā;
2.
Celtniecības (siltināšanas) darbi:
2.1. Sienu siltināšana ar 200
mm putu polistirola plāksnēm;
2.2.
Jumta nomaiņa un
bēniņu siltināšana ar 400 mm
biezu beramās minerālvates
izolācijas slāni (λ≤0,042 W/(mK));
2.3.
Pamatu siltināšana un
cokola apmales atjaunošana;
2.4.
Veco ieejas, pagraba,
bēniņu durvju nomaiņa;
2.5.
Pagraba pārseguma
siltināšana
Rekonstrukcijas
darbus
objektā veiks AS „Siguldas
Būvmeistars”.
Būvuzraudzība
būs SIA „Kalna nami” pārziņā. Ar
minētajiem uzņēmumiem jau ir

aizsākās ar Igaunijas - Latvijas
programmu 2007. - 2013. gadam,
īstenojot 67 kopīgus pārrobežu
projektus tādās abām valstīm
svarīgās jomās kā uzņēmējdarbība, zinātne, kultūra, sadarbība ugunsgrēku gadījumos,
ceļu sakārtošana, jūras teritorijas
plānošana, aizsargājot Baltijas
jūras vidi un pārdomāti izmantojot tās resursus, kā arī citās jomās.
Programma ir viena no
ES fondu „Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmām, kuras
mērķis ir pierobežu reģionu
attīstības veicināšana Latvijā un
Igaunijā. Ar to tiks veicināta „Eiropa 2020" stratēģijas mērķa
„ilgtspējīgai", „iekļaujošai" un
„gudrai” izaugsmei sasniegšana,
tāpat programma veicinās arī ES
Baltijas jūras reģiona stratēģijas
mērķu sasniegšanu - „saudzēt
jūru”, „apvienot reģionu” un „celt
labklājību”.

Tilžas

7.

Izsoles
Balvu novada pašvaldība izsludina atkārtotā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli sekojošu
nekustamo īpašumu: Baznīcas
ielā 18A, Balvos, Balvu novadā,
kadastra Nr.3801 004 0278, kas
sastāv no zemes gabala – starpgabala 0.0953 ha platībā. Izsoles
sākumcena – EUR 1170.00 (viens
tūkstotis viens simts septiņdesmit
euro).
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.
lv vai Balvu novada pašvaldībā
26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta
apskati.
Izsoles pretendenti pietei-

kumu dalībai izsolē var iesniegt
Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk
kā līdz 2014.gada 19.novembrim
plkst. 16:30, Balvos, Bērzpils ielā
1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 19.novembrim plkst.
16:30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 117.00 (viens
simts septiņpadsmit euro) un
reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci
euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas
kontā: SEB banka, kods UNLALV2X, konts: LV93UNLA 0050
0142 9173 9.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 20.novembrī plkst. 14:00.

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli sekojošu kustamo mantu:
Vieglo automašīnu FORD
GALAXY, Valsts numurs HB
2732, reģistrācijas apliecības
Nr.AF0105223, izlaiduma gads
2002. Izsoles sākumcena – EUR
3570.00 (trīs tūkstoši pieci simti
septiņdesmit euro).
Ar
izsoles
noteikumiem
var iepazīties Balvu novada
pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā
26.kabinetā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no plkst.
9.00 līdz 17.00. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā
līdz 2014.gada 3.novembrim plkst.
16:30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
Visiem pretendentiem līdz
2014.gada 3.novembrim plkst.
16:30 jāiemaksā drošības nauda
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 357.00 (trīs simti
piecdesmit septiņi euro) un
reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci
euro), Balvu novada pašvaldības,
Reģ.Nr.90009115622,
bankas kontā: SEB banka, kods
UNLALV2X, konts: LV93UNLA0050014291739.
Izsole notiks Bērzpils ielā 1A,
Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2014.
gada 4.novembrī plkst. 14:00.

Balvu pamatskolā
pensionētie skolotāji

tiekas

internāt-

noslēgti līgumi.
Projekts paredz sasniegt CO2
emisiju samazinājumu 106902,26
kg CO2/gadā.
Pēc
minēto
aktivitāšu
veikšanas uzlabosies skolēnu
mācību apstākļi skolā, kas
pozitīvi atsauksies uz viņu
veselību un sekmēm mācībās.
Samazināsies arī siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņš,
kas ļaus samazināt pašvaldības
izmaksas. Ietaupītos līdzekļus
būs iespējams novirzīt izglītības
kvalitātes paaugstināšanai vai citu
novada labiekārtošanas darbu
veikšanai.
Būvdarbus plānots iesākt
2014. gada novembrī. Jāpabeidz
tie ir līdz 2015. gada 15.aprīlim.

Pasākumu apmeklēja arī pensionētās BVĢ skolotājas Marija Bleive (no
kreisās) un Emīlija Sarkane
Jau trešo gadu Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova skolā, kuru sauc par savu
– Balvu pamatskolā, mīļi aicina
ciemos Balvu novada izglītības
iestāžu skolotājus, kuri devušies
pelnītā atpūtā. Ideja pulcēt kopā
pensionētos skolotājus nāk no
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes, un ar Balvu novada
pašvaldības atbalstu reizi gadā
tiek godināti bijušie pedagogi,
kuri savu mūžu veltījuši jaunās
paaudzes izglītošanai.
M. Pimanova izteica prieku
par iespēju katru gadu satikties un
redzēt vienam otru. Tomēr gada
laikā pulciņš ir mainījies, tāpēc
ar klusuma brīdi tika pieminēti
aizsaulē devušies kolēģi.
Balvu novada pašvaldības
izpilddirektore Inta Kaļva ļoti

priecājās būt kopā ar skolotājiem,
jo pati ir bijusī skolotāja, kura
klātesošo rindās manīja gan savus
skolotājus, gan bijušos kolēģus:
„Vienreizējie, foršie, mīļie, stingrie,
radošie – tādi jūs esat joprojām.
Jūs esat mūsu morālais balsts. Jūs
nekad neesat pagājuši garām bez
smaida, bez sapratnes.”
I.Kaļva novēlēja: “Lai katru
gadu jums ir vēlme atnāk, satikties, parunāties un nejusties veciem. Veci mēs nebūt nejūtamies,
bet jūtamies vajadzīgi saviem
bērniem, mazbērniem un arī
sabiedrībai. Šodien lai aizmirstas
ikdienas rūpes! Lai vairāk prieka
un azbesta veselība!”
Klātesošos priecēja Baltinavas
dramatiskais kolektīvs „Palādas” ar
izrādi „Ontans i Anne”.
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Pl ā notie p asāku mi u n a k tiv itā te s
Bal vu n o vadā
Balvu pilsētā
7.novembrī pasākums „Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”.
7.novembrī
plkst.
17.30
Lāčplēša dienas atceres pasākums
pie pieminekļa Latgales partizānu
pulka kritušajiem karavīriem.
8.novembrī
Baltkrievijas
mākslinieku apvienības „Maju gonar” izstādes atklāšana Balvu Novada muzejā.
8.novembrī no plkst.9.00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.
17.novembrī plkst.19.00 Valsts
svētku sarīkojums „Tautas laiks
– mans laiks” Balvu Kultūras un
atpūtas centrā. Plkst. 22.00 deju
vakars kopā ar grupu „Vēja Runa”.
18.novembrī plkst.15.00 Valsts
svētku koncertu Balvu pansionātā
sniedz Balvu Kultūras un atpūtas
centra tautas mākslas kolektīvi.
22.novembrī
plkst.18.00
Sudrabkāzu balle „Tavu sirdspukstu atbalsīs” Balvu Kultūras
un atpūtas centrā. Pieteikties
pasākumam Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Sporta ielā 1, līdz
15.novembrim.
29.novembrī plkst.19.00 Uzņēmēju, zemnieku balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.
Viesmākslinieki: Dainis Skutelis
un brāļi Puncuļi. Dalības maksa
vienai personai
EUR 12,00.
Iepriekšēja pieteikšanās pagasta
pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā līdz 24.novembrim.
30.novembrī plkst.17.00 Gaismu iedegšana pilsētas lielajā eglē
Balvu Kultūras un atpūtas centra
laukumā.
Izstādes
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 3.stāva zālē
skatāma
Evas
Vinogradovas
gleznu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas
centrā skatāma fotomākslinieka,
Latgales
fotogrāfu
biedrības
vadītāj Igora Pliča jubilejas
izstāde.
Sakrālās kultūras centrā Pētera
Džigura 70. dzīves jubilejas
grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai
skan”.
Balvu Novada muzejā skatāma
izstāde, kas veltīta novadniekam
- ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā
skatāmas fotogrāfijas, dokumenti,
ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem,
apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze
Elvīra Matīsa.

Balvu Novada muzejā skatāma
metālkalēja Jāņa Keiseļa darbu
izstāde un Daces Teilānes foto
izstāde „Atspulgi”.
Piecās muzeja ekspozīciju
zālēs mūsdienīgi atspoguļotas
Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas,
tostarp etnogrāfija, tradicionālā
mūzika, folklora, paražas, psalmi,
Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Balvu pagasts
15.novembrī plkst.16.00 „No
atmiņu lādes”- saviesīgs pasākums
bijušās p. s. „Bolupe” kādreizējiem
darbiniekiem Balvu pagasta sporta hallē.
Bērzkalnes pagasts
7.novembrī plkst.20.00 Disko
ballīte Rubeņu saieta namā.
18.novembrī plkst.14.00 Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīta pēcpusdiena
Bērzkalnes pagasta bērnudārza
zālē.
Bērzpils pagasts
31.oktobrī plkst. 10.00 psalmu dziedājumi par mirušajiem
Bērzpils saietu namā.
7.novembrī
plkst.
10.00
Bērzpils pagasta centrā notiks piemiņas vietas „Brīvības
cīņu (1918-1920) karavīriem un
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” atklāšana.
11.novembrī
plkst.14.00
Lāčplēša dienai veltītā ierindas skate Bērzpils vidusskolas sporta zālē. Skatē aicinātas
piedalīties Balvu novada skolu
5.-9.klašu un 10.-12.klašu komandas. Pasākumi notiek Balvu novada jauniešu iniciatīvu projekta
konkursā atbalstītā projekta „Latgales brīvības cīnītāju piemiņas
iemūžināšana Bērzpils pagastā un
Balvu novadā” ietvaros.
Briežuciema pagasts
Līdz
novembra
beigām
Briežuciema Tautas nama mazajā
zālē skatāma Sandras Pakalnītes
fotogrāfiju izstāde ”Pagasta svētku
retro fotogrāfijas”.
1. novembrī plkst. 10.00
mazajā zālē psalmu dziedājumi.
Aicinām piedalīties visus pagasta
iedzīvotājus.
8. novembrī plkst. 19.30
Mārtiņdienas jeb Vīriešu dienas
pasākums „Ko redzi pa atslēgas
caurumu?!”. Uzstājas Briežuciema
un kaimiņpagastu atraktīvākie
pašdarbnieki. Ieeja brīva. Plkst.
22.00 dejas kopā ar Kasparu
Maku. Ieeja EUR 1.50.
22. novembrī plkst. 19.00
Latvijas dzimšanas dienai veltīts

pasākums. Nāciet visi klausīties
brīnišķīgo Medņevas folkloras
kopas „Egle” koncertu. Ieeja brīva.
Kubulu pagasts
No
1.novembra
Kubulu
kultūras nama mazajā zālē skatāma
Nikolaja Gorkina fotoizstāde.
7.novembrī
plkst.21.00
„Dzīvās” mūzikas grupu festivāls
„SAVĒJIE”.
11.novembrī
plkst.12.00
Vēstures
stunda
represēto
piemiņas vietā genocīda upuriem
Balvu Stacijā.
11.novembrī plkst.13.00 filma
„Rīgas sargi” Kubulu kultūras nama
mazajā zālē.
16.novembrī plkst.14.00 Teātra
izrāde Monika Zīle „SAVEDĒJS”/Isnaudas tautas nama amatierteātris
„Isnauda” Kubulu kultūras namā.
30.novembrī Pirmās Adventes sveces iedegšana – garīgās
mūzikas koncerts Kubulu kultūras
nama mazajā zālē.
Lazdulejas pagasts
4.novembrī plkst.11.00 Psalmu
dziedāšana Lazdulejas pagasta
Saietu namā.
15.novembrī plkst.19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 96.
gadadienai veltīts pasākums un
Pateicības vakars Lazdulejas pagasta Saietu namā.
Tilžas pagasts
Balvu novada Tilžas Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma centrā
skatāma izstāde “Smilšu skulptūru
starptautiskā festivāla Jelgavā
labāko darbu foto apskats”.
7.novembrī
plkst.19.00
Mārtiņdienas
tirdziņš
Tilžas
kultūras namā.
15.novembrī plkst.18.00 Tilžas
kultūras nama 75 gadu jubilejas pasākums „Sens tik sens ir
tas stāsts” Tilžas kultūras namā.
Plkst.22.00 balle kopā ar Juri
Ķirsonu.
Vīksnas pagasts
16.novembrī plkst.14.00 Baltinavas teātra „Pallādas” komēdija
„Pareizo stidzine” (Pareizā taciņa)
Vīksnas Tautas namā.
19.novembrī plkst.22.00 Diskoballe kopā ar dj Ingaru Vīksnas
Tautas namā.
Vectilžas pagasts
29.novembrī plkst. 18.00
Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas koncerts „Es mācēju danci vest…”
Vectilžas sporta un atpūtas centrā.
Plkst.21.00 balle, spēlē Zintis Krakops.

Pēdējā iespēja piedalīties konkursā!
Asins donoru diena Balvos
Šī gada 4. novembrī no plkst.
09.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko izbraukumu
Balvu sociālajā servisā, Balvos,
Raiņa ielā 52.
VADC atgādina, ka par asins
donoru var kļūt personas vecumā
no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins
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nodošana nav vēlama pēc
nakts maiņas, saspringta darba
vai emocionāla pārdzīvojuma.
Izsmeļošāku informāciju par asins
ziedošanu var uzzināt, zvanot pa
bezmaksas informatīvo tālruni
8000 0003 un mājas lapā www.
donors.lv.
Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Vēl tikai līdz šī gada 3.novembrim ir iespēja piedalīties konkursā „Balvu novada suvenīrs 2014”.
Izveido oriģinālu Balvu novada suvenīru vienā no četrām cenu kategorijām, aizpildi anketu un nogādā
to Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi.
Konkursam iesniegtos darbus vērtēs žūrija un labākā suvenīra autoram būs iespēja noslēgt līgumu ar
Balvu novada pašvaldību par suvenīru iegādi reprezentācijas vajadzībām.
Labāko darbu autori tiks apbalvoti 18.novembra Valsts svētku pasākuma laikā.
Vairāk informācijas par konkursu www.balvi.lv.
Esi radošs – piedalies!
Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 6000 eksemplāri

Izdevumu sagatavoja Lauma Kaļva.
Redakcijas adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi.
Laikraksta materiālus sagatavojuši pašvaldības darbinieki. Par faktu, skaitļu
pareizību, kā arī par sludinājumu tekstiem atbild to autors.

“Balvu Novada Ziņas”: Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501, e-pasts: zinas@balvi.lv, t.: 64522830, 29275166, 27885185, mājas lapa: www.balvi.lv

